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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Số: 483 /BC-STNMT Lạng Sơn, ngày 29  tháng 10 năm 2018 

 

BÁO CÁO  

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy  

ngành tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Lạng Sơn 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công văn số 3926/VP-NC ngày 03/10/2018 về sắp xếp lại tổ 

chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường tại địa phương, sau khi xem xét, 

nghiên cứu nội dung Công văn số 416-CV/BCSĐTNMT của Ban cán sự đảng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và căn cứ vào tình hình thực tế, Sở Tài nguyên và Môi 

trường báo cáo kết quả như sau: 

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG  

1. Thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy 

1.1. Cơ cấu tổ chức của Sở trước ngày 01/4/2018 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, bao gồm: Đất đai; tài 

nguyên nước; khoáng sản; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo 

đạc, bản đồ và viễn thám; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các 

lĩnh vực thuộc phạm vi, chức năng của Sở. 

Thực hiện Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 

28/8/2014 của Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Nội vụ, Sở Tài nguyên và 

môi trường tỉnh Lạng Sơn đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế tài chính của Sở. Theo đó cơ cấu tổ chức của Sở 

gồm có: Giám đốc, các Phó Giám đốc; 09 phòng, đơn vị chuyên môn, gồm: Văn 

phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Tài nguyên đất; Phòng 

Đo đạc, Bản đồ và Viễn Thám; Phòng Tài nguyên nước; Phòng Khoáng sản; 

Phòng Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Do Phòng Tài nguyên nước 

kiêm nhiệm, do thiếu biên chế); Chi cục Bảo vệ môi trường và 05 đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc gồm: Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi 

trường; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường; Trung tâm Phát triển quỹ 

đất; Trung tâm Quan trắc môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai (có 11 chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở 11 huyện, thành phố Lạng Sơn). 

Đối với việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp: Thực hiện 

Thông tư liên tịch số 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của 

liên Bộ: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Sở đã tham 
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mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 

22/8/2015 về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Thực hiện phân cấp theo Quyết định số 

1493/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định số 

106/QĐ-STNMT ngày 01/9/2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng Đăng ký đất đai; Quyết định số 111/QĐ-STNMT, ngày 

15/9/2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố Lạng Sơn và tổ chức đưa Văn 

phòng đi vào hoạt động từ 01/10/2015. 

Đối với việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp: Sở đã triển 

khai xây dựng Đề án Trung tâm Phát triển quỹ đất một cấp theo Thông tư liên 

tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC ngày 04/4/2015 của liên Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển 

quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây viết tắt là Thông tư 

liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC). Tuy nhiên, đến nay Trung tâm 

phát triển quỹ đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tổ chức 

kiện toàn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BTNMT-BNV.  

Một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc chưa tổ chức  kiện toàn Trung tâm 

Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, đó là:  

- Thứ nhất, về chức năng nhiệm vụ: Trung tâm có chức năng giải phóng 

mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư, với chức năng trên Trung tâm có 

hai nhiệm vụ chính là giải phóng mặt bằng và tổ chức phát triển quỹ đất. Nhưng 

để phát triển quỹ đất tạo mặt bằng sạch tạo điều kiện thu hút đầu tư thì khâu đầu 

tiên là liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Việc tổ chức giải phóng mặt 

bằng, hỗ trợ tái định cư để phục vu các dự án đầu tư nói chung và để phát triển 

quỹ đất nói riêng liên quan ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người sử dụng 

đất, dó đó hết sức khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Công tác giải phóng mặt bằng, 

hỗ trợ tái định cư đòi hỏi phải có sự tham gia trực tiếp của bộ máy chính quyền 

địa phương và cả hệ thống chính trị; kết hợp giữa chuyên môn nghiệp vụ với 

công tác tuyên truyền, vận động và bên cạnh đó là biện pháp cưỡng chế của nhà 

nước (đối với những trường hợp chây ỳ, cố tình không chấp hành chính sách 

pháp luật) mới đạt được kết quả. Việc tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định thu 

hồi đất thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp huyện, Trung tâm phát triển 

quỹ đất phải đặt dưới sự điều hành trực tiếp của UBND cấp huyện thì thuận lợi 

hơn trong thực hiện nhiệm vụ. 

- Thứ hai, về cơ chế: Công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư 

không thể thực hiện theo cơ chế như là một dịch vụ công, trong khi Trung tâm 

phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường là một đơn vị sự 

nghiệp công lập, hoạt động theo cơ chế cung cấp dịch vụ công.  

- Thứ ba, về thực tiễn: Từ những khó khăn thực tế trong công tác phối hợp 

khi thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư như đã nêu trên 
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UBND cấp huyện (các huyện, thành phố) không đồng thuận trong việc kiện toàn 

Trung tâm phát triển quỹ đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

1.2. Cơ cấu tổ chức của Sở kể từ ngày 01/4/2018 

Thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị lần thứ bẩy, 

Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn 

thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Nghị quyết số 18-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp 

tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 49-KL/TU ngày 22/8/2016 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Lạng Sơn tại kỳ họp thứ mười ngày 22 tháng 8 năm 2016; Kế hoạch số 

19-KH/TU, ngày 28/11/2016 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc tiếp tục thực hiện 

đổi mới, hoàn thiện các tổ chức trong hệ thống chính trị; tinh giản biên chế, cơ 

cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 

132/KH-UBND, ngày 23/11/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện tinh 

giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các sở, ban, ngành và UBND các 

huyện thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng, ban hành Đề án 

số 541/ĐA-STNMT ngày 11/5/2017  về tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức 

bộ máy và Đề án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2532/QĐ-

UBND ngày 26/12/2017. 

Sở Tài nguyên và môi trường đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc Sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. Theo đó cơ 

cấu tổ chức của Sở gồm có: Giám đốc, các Phó Giám đốc; 06 phòng, đơn vị 

chuyên môn (Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản 

lý đất đai; Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản; Chi cục Bảo vệ môi 

trường) và 03 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (Trung tâm Công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường; Trung tâm Tài nguyên và môi trường; Văn phòng Đăng 

ký đất đai). 

2. Kết quả thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy 

Trên cơ sở Đề án số 541/ĐA-STNMT ngày 11/5/2017 của Sở đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2532/QĐ-UBND, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã khẩn trương thực hiện, hoàn thành cơ bản việc sắp xếp lại tổ chức bộ 

máy của Sở theo các nội dung của Đề án đã đề ra. Kết quả cụ thể như sau: 

2.1. Kết quả sắp xếp lại các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Theo Đề án, Sở phải thực hiện sắp xếp sáp nhập 4 phòng (giảm 02 

phòng), 03 đơn vị (giảm 02 đơn vị), gồm:  

+ Sáp nhập Phòng Tài nguyên nước với Phòng Khoáng sản thành Phòng 

Quản lý Tài nguyên nƣớc và Khoáng sản;  
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+ Sáp nhập Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám  với Phòng Tài nguyên 

đất thành Phòng Quản lý đất đai.  

+ Sáp nhập 03 đơn vị: Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Quan trắc 

môi trường và Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi tr ường thành lập Trung 

tâm Tài nguyên và Môi trƣờng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; 

+ Sáp nhập Phòng Hành chính -Tổng hợp với Phòng Dữ liệu lưu trữ của 

Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thành Phòng Hành 

chính-Tổng hợp- Lƣu trữ; 

+ Chuyển chức năng khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu từ Phòng Khí 

tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (phòng này trên thực tế Sở không bố trí 

nhân sự mà nhiệm vụ do nhân lực Phòng Tài nguyên nước thực hiện) sang Chi 

cục Bảo vệ môi trường (giảm 01 phòng chuyên môn so với Thông tư của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định).   

Kết quả: Giảm 03 phòng thuộc Sở (giảm 02 phòng do sáp nhập, giảm 01 

phòng do không thành lập theo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường), 

giảm 02 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và giảm 01 phòng của đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc. 

Sở đã xây dựng , trình UBND tỉnh Laṇg Sơn ban hành Quyết định số 

22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 về viêc̣ sửa đổi Điều 4 Quyết điṇh số 

37/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Laṇg Sơn quy điṇh chức năng , nhiêṃ vu ,̣ 

quyền haṇ và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi tr ường tỉnh Lạng Sơn ; 

trình Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 

22/3/2018 về việc thành lập Trung tâm Tài nguyên và Môi trường trực thuộc  

Sở Tài nguyên và Môi tr ường tỉnh Lạng Sơn trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị: 

Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Trung tâm Quan trắc môi trường và Trung tâm 

Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (giảm 02 đơn vị sự nghiệp). 

Thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 05/02/2018 của UBND 

tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quyết định để sắp 

xếp lại tổ chức bộ máy, quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị, gồm: 

+ Quyết định số 64/QĐ-STNMT ngày 28/02/2018 sáp nhập các phòng  

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, theo đó sáp nhập Phòng Tài nguyên nước 

với Phòng Khoáng sản thành Phòng Quản lý Tài nguyên nước và Khoáng sản; 

sáp nhập Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám  với Phòng Tài nguyên đất thành 

Phòng Quản lý đất đai (giảm 02 phòng). 

+ Quyết định số 66/QĐ-STNMT ngày 05/3/2018 quy định chức năng, 

nhiệm vụ, các phòng thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2.2. Kết quả sắp xếp các phòng thuộc các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở 

- Sở đã xây dựng , trình UBND tỉnh Laṇg Sơn ban hành Quyết định số 

672/QĐ-UBND ngày 12/4/2018 về viêc̣ Tổ chức lại Chi cục Bảo vệ môi trường 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn; theo đó Chi cục Bảo vệ 

môi trường tổ chức lại chỉ còn 02 phòng chuyên môn (giảm 01 phòng); hiện Sở 
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đã xây dựng xong Dự thảo Quyết định của Giám đốc Sở quy định chức năng, 

nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Chi cục, dự kiến ban hành trong 

tháng 5/2018. 

- Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 92/QĐ-STNMT ngày 23/3/2018 

sửa đổi Điều Điểm b, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 229/QĐ-STNMT ngày 

22/9/2016 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và môi trường; theo đó sáp nhập 03 

phòng của Trung tâm thành 02 phòng (giảm 01 phòng). 

II. VỀ BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC VÀ SỐ LƢỢNG NGƢỜI LÀM VIỆC 

CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG, PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ 

MÔI TRƢỜNG CẤP HUYỆN 

1. Tại Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

1.1. Số lượng biên chế được giao và có mặt đến 01/10/2018 

Tổng số biên chế được giao năm 2018 là 155 chỉ tiêu biên chế, trong đó 

có: 44 công chức, 07 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 

thuộc khối quản lý nhà nước (Văn phòng Sở 33 biên chế, bao gồm cả lãnh đạo 

Sở và 05 hợp đồng 68; Chi cục Bảo vệ môi trường 11 biên chế và 02 hợp đồng 

68) và 104 biên chế thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập (đã bao gồm người 

đứng đầu đơn vị sự nghiệp). 

Đến 01/10/2018, tổng số lượng biên chế được giao có mặt là 143 người, 

trong đó: 41 công chức, 07 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-

CP thuộc khối quản lý nhà nước (Văn phòng Sở 31 biên chế, bao gồm cả lãnh 

đạo Sở và 05 hợp đồng 68; Chi cục Bảo vệ môi trường 11 biên chế và 02 hợp 

đồng 68) và 95 biên chế thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập (đã bao gồm 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp). 

1.2. Việc bố trí biên chế theo Đề án vị trí việc làm 

Tổng số vị trí việc làm trong tổ chức hành chính (các phòng, Chi cục Bảo 

vệ môi trường) của Sở Tài nguyên và Môi trường được phê duyệt tại Quyết 

định số 2047/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê 

duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh 

Lạng Sơn và Quyết định số 2705/QĐ-BNV ngày 26/10/2017 của Bộ Nội vụ về 

việc phê duyệt bổ sung danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính của tỉnh Lạng Sơn là 41 vị trí, trong đó: Nhóm lãnh đạo, quản lý, 

điều hành có 12 vị trí; nhóm chuyên môn, nghiệp vụ có 16 vị trí; nhóm hỗ trợ 

phục vụ có 13 vị trí. 

Tính đến 01/10/2018, trên cơ sở được UBND tỉnh giao 44 biên chế (có 

mặt 41 biên chế) và 07 chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã bố trí, sắp xếp thực hiện được 33/41 vị trí việc 

làm. Còn lại 08/41 vị trí việc làm chưa bố trí, sắp xếp được công chức thực 

hiện, trong đó:  

+ 01 vị trí việc làm chưa bố trí được công chức: Phó Chánh thanh tra; 
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+ 02 vị trí việc làm do công chức (thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường) thực 

hiện kiêm nhiệm, đó là: Quản lý về khí tượng thủy văn; Theo dõi, ứng phó biến 

đổi khí hậu; 

+ 05 vị trí việc làm do 03 viên chức (biệt phái tại Văn phòng Sở) thực 

hiện, đó là: Pháp chế; Tổ chức nhân sự; Hành chính tổng hợp; Hành chính một 

cửa; Công nghệ thông tin. 

Thực hiện Công văn số 1035/SNV-CCVC ngày 05/10/2018 của Sở Nội vụ 

về việc khảo sát nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2018, trên cơ sở rà soát, 

ngày 15/10/2018 Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 

1270/STNMT-VP đăng ký nhu cầu tuyển dụng 03 công chức còn thiếu so với 

chỉ tiêu được giao (Đăng ký thi tuyển 02 công chức vào 02 vị trí việc làm: 

Thanh tra, Hành chính tổng hợp; đăng ký tuyển dụng không qua thi tuyển 01 

công chức vào vị trí việc làm Hành chính một cửa). Sau khi được bổ sung 03 

công chức mới tuyển dụng, Sở sẽ tiếp tục bố trí, sắp xếp theo đúng vị trí việc 

làm đã được phê duyệt hiện đang còn thiếu. 

2. Tại Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng các huyện, thành phố 

2.1. Số lượng biên chế được giao và có mặt đến 01/10/2018 

Tổng số biên chế công chức tại Phòng Tài nguyên và Môi trường các 

huyện, thành phố được UBND các huyện, thành phố giao năm 2018 là 84 chỉ 

tiêu, trong đó: Thành phố Lạng Sơn 11 chỉ tiêu; huyện Cao Lộc 08 chỉ tiêu; 

huyện Lộc Bình 09 chỉ tiêu; huyện Đình Lập 07 chỉ tiêu; huyện Văn Lãng 06 

chỉ tiêu; huyện Tràng Định 07 chỉ tiêu; huyện Văn Quan 06 chỉ tiêu; huyện 

Bình Gia 07 chỉ tiêu; huyện Bắc Sơn 07 chỉ tiêu; huyện Chi Lăng 07 chỉ tiêu; 

huyện Hữu Lũng 09 chỉ tiêu. 

Tính đến 01/10/2018, tổng số biên chế công chức hiện có tại Phòng Tài 

nguyên và Môi trường các huyện, thành phố là 77 công chức, trong đó: Thành 

phố Lạng Sơn 10 công chức; huyện Cao Lộc 07 công chức; huyện Lộc Bình 08 

công chức; huyện Đình Lập 06 công chức; huyện Văn Lãng 06 công chức; 

huyện Tràng Định 07 công chức; huyện Văn Quan 06 công chức; huyện Bình 

Gia 06 công chức; huyện Bắc Sơn 06 công chức; huyện Chi Lăng 07 công 

chức; huyện Hữu Lũng 08 công chức. 

2.2. Việc bố trí biên chế theo Đề án vị trí việc làm 

Số vị trí việc làm của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện được 

phê duyệt tại Quyết định số 2047/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức 

hành chính của tỉnh Lạng Sơn là 05 vị trí, trong đó: Nhóm lãnh đạo, quản lý, 

điều hành có 02 vị trí (Trưởng phòng; Phó Trưởng phòng); nhóm chuyên môn, 

nghiệp vụ có 03 vị trí (Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản; 

Quản lý môi trường). 

Hiện nay, có 03/11 Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện bố trí đủ 

công chức theo 05 vị trí việc làm (Đó là: Huyện Lộc Bình, huyện Chi Lăng, 
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huyện Hữu Lũng); còn lại 08/11 Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện 

chưa bố trí đủ công chức theo 05 vị trí việc làm (Đó là: Thành phố thiếu vị trí 

Trưởng phòng; huyện Văn Lãng thiếu vị trí Phó Trưởng phòng; Các huyện: 

Cao Lộc, Đình Lập, Tràng Định, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn thiếu vị trí 

Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản, các vị trí này hiện do các đồng chí công 

chức vị trí việc làm Quản lý môi trường thực hiện kiêm nhiệm). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

a) Công tác xây dựng đề án: Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh, sự hướng dẫn kịp thời của Sở Nội vụ, lãnh đạo Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo xây dựng Đề án Tinh giản biên 

chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở. Trong quá trình xây dựng, thông qua dự 

thảo Đề án, đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của các phòng, đơn vị, 

công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Sau khi tiếp thu các ý kiến 

thẩm định, Sở đã ban hành được Đề án số 541/ĐA-STNMT ngày 11/5/2017 về 

tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở và được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 2532/QĐ-UBND ngày 26/12/2017.  

b) Tổ chức thực hiện đề án: Hiện nay, Sở đã tiến hành thực hiện xong việc 

sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đảm bảo tinh gọn, đúng theo nội dung của Đề án đã 

được phê duyệt. Trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án Tinh giản biên chế, sắp 

xếp lại tổ chức bộ máy sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, chức năng, nhiệm vụ, 

nhân sự của một số phòng, đơn vị có sự thay đổi. Sau khi sáp nhập một số phòng 

có nhiều mảng công việc, nhiều chức năng khác nhau nên gặp không ít khó khăn 

trong phân công cán bộ phụ trách, thực hiện, do đó bước đầu còn có một số lúng 

túng, đến nay đã cơ bản dần ổn định. 

c) Kết quả thực hiện đề án: Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo Đề án 

số 541/ĐA-STNMT đã đảm bảo các yêu cầu về giảm đầu mối tổ chức hành 

chính đó là giảm phòng chuyên môn (từ 7 phòng còn 5 phòng), giảm chi cục (từ 

02 chi cục còn 01 chi cục ), giảm số lượng đơn vị sự nghiệp trực thuộc (từ 05 

đơn vị còn 03 đơn vị); giảm người đứng đầu (từ 07 trưởng phòng còn 05 trưởng 

phòng; từ 02 chi cục trưởng thành 01; từ 05 giám đốc đơn vị sự nghiệp còn 03 

giám đốc đơn vị sự nghiệp);  

d) Một số khó khăn, vướng mắc: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan 

quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, việc sáp nhập các phòng chỉ mang ý 

nghĩa dồn cơ học, không thể bổ sung cho nhau về chức năng, nhiệm vụ chuyên 

môn, ví dụ công chức có vị trí việc làm quản lý tài nguyên nước không thể thay 

thế bằng công chức có nghiệp vụ quản lý khoáng sản và địa chất và ngược lại; 

Công chức có vị trí việc làm quản lý quản lý đất đai không thể thay thế bằng 

công chức có nghiệp vụ về quản lý tài nguyên nước hoặc công chức có nghiệp 

vụ chuyên môn về khoáng sản hay công chức có nghiệp vụ chuyên môn về khí 

tượng thủy văn và biến đổi khi hậu..... 
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Nhiệm vụ của Sở được giao vừa mang tính khoa học, tính pháp lý, tính xã 

hội cao nên vừa phức tạp vừa nhạy cảm; biên chế được giao ít chưa tương xứng 

nhiệm vụ, khối lượng công việc được giao nên đôi lúc một số nội dung, công 

việc Sở tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh còn chậm, chất lượng chưa 

cao; tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường cho các tổ chức, cá nhân còn tỷ lệ chậm hẹn khá cao (khoảng 10%). 

2. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trƣờng cấp huyện 

Việc giao, bố trí chỉ tiêu công chức tại Phòng Tài nguyên và Môi trường 

cấp huyện đã được lãnh đạo UBND cấp huyện quan tâm, bố trí nhân sự thực 

hiện đúng các vị trí việc làm theo quy định. Tuy nhiên tại một số huyện, thành 

phố (Thành phố, Cao Lộc, Bắc Sơn) số lượng biên chế được giao vẫn chưa đủ 

đảm đương được hết khối lượng công việc của ngành; tại một số Phòng Tài 

nguyên và Môi trường cấp huyện, vị trí Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản 

chưa có công chức thực hiện, các vị trí này hiện do các đồng chí công chức vị 

trí việc làm Quản lý môi trường thực hiện kiêm nhiệm. 

Số lượng biên chế bố trí cho Phòng tài nguyên và môi trường hiện nay 

chưa đủ quân số để thực hiện đủ, đúng chuyên môn, nghiệp vụ.   

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác quản lý nhà 

nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét: 

 - Trong thời gian chờ Chính phủ ban hành Nghị định quy định tổ chức các 

cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thay 

thế cho Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014), chờ Bộ Tài nguyên và 

Môi trường có Thông tư hướng dẫn về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường (thay thế Thông tư liên 

tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014), Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị UBND tỉnh xem xét giữ nguyên chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Sở như hiện nay theo Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 

05/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Sửa đổi Điều 4 của Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy 

định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Lạng Sơn.  

 Đối với Trung tâm phát triển quỹ đất chỉ nên tổ chức ở cấp huyện, không 

tổ chức thành Trung tâm phát triển quỹ đất một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và 

Môi trường. Nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, giao cho Trung tâm phát triển quỹ 

đất của huyện thực hiện;   

- Quan tâm, bổ sung biên chế công chức cho Sở do số lượng biên chế quá 

ít so với nhiệm vụ được giao; mặt khác một số vị trí việc làm được quy định tại 

Quyết định số 2047/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ đòi hỏi phải bố 
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trí công chức nhưng hiện tại đang thiếu biên chế nên Sở không bố trí được công 

chức đảm nhiệm. 

- Quan tâm, xem xét điều chỉnh cơ cấu biên chế các sở, ngành của tỉnh: 

Thực hiện điều chỉnh giảm số biên chế công chức của một số ngành, đơn vị có 

vị trí việc làm không nhất thiết phải bố trí công chức, để bổ sung biên chế cho 

các Sở, ngành đang có những vị trí việc làm buộc phải bố trí công chức nhưng 

còn thiếu mà công việc thực tế đang đòi hỏi. 

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố quan tâm, phân bổ, bố trí đủ biên 

chế cho Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện theo các vị trí việc làm đã 

được phê duyệt. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, (HQV). 
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