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KẾ HOẠCH  

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ tại Hội nghị kiểm điểm năm 2020,  

gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW 

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII) Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái 

về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy 

định về trách nhiệm nêu gương, Ban thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường 

xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2020 gắn với 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Thực hiện có hiệu quả phương hướng và các giải pháp khắc phục những hạn 

chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020 theo tinh thần 

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ 

Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của các chi bộ, đơn vị trực thuộc. 

2. Đưa việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình trở thành việc làm thường xuyên 

trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ, gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua 

yêu nước; coi trọng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện giải pháp khắc phục 

khuyết điểm của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ; lấy kết quả học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ 

làm cơ sở để đánh giá, bình xét, xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hằng năm. 

3. Tăng cường sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ, các cấp ủy đối với công tác xây 

dựng Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất 

lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

II. Những hạn chế khuyết điểm: 

Hội nghị Kiểm điểm ngày 15/12/2020 đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của 

tập thể BCH Đảng bộ như sau: 

- Việc cụ thể hóa các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật 

của Nhà nước để triển khai áp dụng tại cơ quan, ngành chưa được nhiều, hiệu quả chưa 

cao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên 

trong cơ quan đã được quan tâm, tuy nhiên vẫn còn một số cán bộ đảng viên ý thức 

trách nhiệm chưa cao. 



 - Công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan 

thực hiện chưa thường xuyên. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân thiếu kế hoạch, 

thụ động, phụ thuộc vào chuyên môn. Việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công 

vụ đối với cán bộ ngành tại các địa phương chưa thực hiện được nhiều; vẫn còn một số 

cán bộ của ngành tại các địa phương có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu. 

- Việc triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực 

sự đi vào chiều sâu; Mặc dù cán bộ, đảng viên có xây dựng kế hoạch và cam kết thực 

hiện nhưng việc kiểm tra đánh giá còn mức độ.Công tác quản lý đánh giá cán bộ chưa 

chặt chẽ nên vẫn còn tình trạng một số công chức, viên chức chưa thực sự nỗ lực hết 

mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao (tham mưu văn bản chậm, chất lượng không 

cao). 

 - Việc xây dựng chương trình kiểm tra Đảng ủy còn chưa kịp thời; do có sự sắp 

xếp, kiện toàn lại các Chi bộ trực thuộc nên việc kiểm tra, giám sát công tác Đảng mới 

chỉ thực hiện được tại 2/6 Chi bộ. Công tác tự kiểm tra của các Chi bộ, Phòng đơn vị 

trực thuộc chưa được làm thường xuyên.  

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn của 

ngành kết quả chưa cao, vẫn còn nhiều tồn tại như: Một số nhiệm vụ trong quản lý nhà 

nước về đất đai chậm hoàn thành, chất lượng chưa cao;Tình trạng khai thác khoáng sản 

trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. Công tác tổ chức đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản triển khai còn chậm; số lượng các mỏ được tổ chức đấu giá ít. Việc 

đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu công tác cải tạo phục hồi môi trường, đóng cửa 

mỏ tại các mỏ đã được phê duyệt thực hiện chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt; Tình 

trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, 

việc giải quyết còn kéo dài; Công tác thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực chuyên ngành 

chưa nhiều; Việc xử lý các điểm tồn lưu thuốc bảo vệ thực vật theo Quyết định số 

807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm. Ô nhiễm môi trường 

trong chăn nuôi, nhất là các trang trại nuôi lợn tập trung đang diễn ra nhiều nơi. Tình trạng 

ô nhiễm môi trường trong nuôi trồng thủy sản đang diễn ra khá phổ biến;Thông tin, dữ 

liệu, số liệu điều tra, đánh giá, quan trắc tài nguyên nước còn chưa đầy đủ và chưa đáp 

ứng yêu cầu của công tác quản lý tài nguyên nước, nhất là phục vụ công tác tham mưu, 

thẩm định hồ sơ cấp phép; Việc triển khai một số nội dung về biển, hải đảo còn chậm 

do phải chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tiến độ thực hiện 

các dự án đầu tư của ngành còn chậm. 

III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

Trên cơ sở những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trong kiểm điểm cuối năm 

2020. Để việc khắc phục đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở TN&MT đề ra một số 

nhiệm vụ, giải pháp sau:  

1.Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng 

1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

- Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy cấp trên tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt các chỉ 

thị, nghị quyết của Đảng; tập trung triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại 



biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, 

đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên gắn với sinh hoạt chi bộ; tiếp tục chỉ đạo thực 

hiện có hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK của BCH Đảng bộ Khối các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh về tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán 

bộ, đảng viên.  

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 

15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương. Gắn việc học tập với các 

phong trào thi đua trong cơ quan, đơn vị. 

Giao đồng chí Hồ Nhật Lệ, đồng chí Trần Ngọc Sơn theo nhiệm vụ được phân công 

tại Quyết định số 46-QĐ/ĐU – STNMT ngày 06/4/2020 của Đảng ủy Sở TN&MT về phân 

công nhiệm vụ Ủy viên BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tham mưu, thực hiện. 

1.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 

XI, XII) về xây dựng Đảng; các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn, quy định của Trung ương, 

của tỉnh và Nghị quyết của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về nâng cao 

chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là thực hiện nghiêm túc đánh giá chất lượng sinh hoạt 

chi bộ theo Quy định số 1193-QĐ/TU ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy; tiếp tục thực hiện 

tốt Chỉ thị số 02-CT/ĐUK ngày 20/9/2017của BTV Đảng ủy khối về “Phát huy trách 

nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đối với công tác xây dựng Đảng”; Kế hoạch 

số 08-KH/ĐUK ngày 20/5/2019 của Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về 

thực hiện Quy định số 890-QĐi/TU ngày 5/3/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, 

các cấp. 

- Kịp thời rà soát sắp xếp, kiện toàn cấp ủy các chi bộ, kiện toàn Chi bộ Văn phòng 

đăng ký đất đai; tiếp tục phát triển đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn 

nhân lực. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trong công tác quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên về 

tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc, phẩm chất đạo đức, lối sống cả nơi làm việc và nơi 

cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị.  

Giao đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga phối hợp 

với các đồng chí Ủy viên BCH được phân công là Bí thư các chi bộ liên quan tham mưu 

thực hiện.  

1.3. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí  



- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết 

định, quy định, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật 

của Đảng, nhất là Kết luận số 28-KL/TU, ngày 24/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Chỉ thị số 03-CT/ĐUK, ngày 02/5/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Về tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng”, kiểm tra việc xây dựng và thực 

hiện quy chế làm việc của cấp ủy, vai trò nêu gương của người đứng đầu. 

- Tổ chức thực hiện 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở và Ủy Ban 

Kiểm tra Đảng ủy Sở năm 2021 đề ra.  

- Xử lý kỷ luật trong Đảng đảm bảo quy trình, quy định, nghiêm minh, kịp thời, để 

đảm bảo tính răn đe, giáo dục, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nội chính,phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tổ 

chức tọa đàm công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí; tập trung chỉ đạo cấp ủy các 

đơn vị trực thuộc giám sát việc công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính, 

tài sản công, công tác cán bộ và các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người 

lao động. 

Giao Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Sở tham mưu, thực hiện. 

2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

 - Tập trung rà soát xây dựng các văn bản, hướng dẫn thực hiện các quy định của 

pháp luật theo thẩm quyền và tổ chức truyên truyền PBGDPL trên các lĩnh vực của ngành. 

Đẩy mạnh việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; Tiếp tục thực 

hiện Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/6/2018 của UBND tỉnh triển khai Chương trình 

hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 92-KL/TU ngày 03/10/2018 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tinh giản tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 

18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6; Tăng cường công tác 

kiểm tra công vụ; kiểm tra việc chấp hành Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 

22/11/2017 của UBND tỉnh quy định về trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 

chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; 

Chấn chỉnh lề lối làm việc, tác phong hành chính trong cán bộ công chức, viên chức, xử lý 

nghiêm, kịp thời đối với các cá nhân vi phạm. 

 - Hoàn thiện Đề án “Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các 

nông trường, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông - lâm nghiệp, không 

thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, BQL rừng, các tổ chức sự 

nghiệp khác” theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH của Quốc hội và Chỉ thị số 11/CT-

TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục thực hiện Dự án “tăng cường 

quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai”. Tham mưu triển khai thực 

hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 17/NQ-CP của Chính phủ và 

Nghị quyết 175/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về thực hiện cập nhật, 

chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính. 

 - Tập trung giải quyết các tồn đọng về đất đai, đặc biệt là chỉ đạo xử lý việc giao, 

cấp đất trái thẩm quyền tại các địa phương; Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện 



Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê 

duyệt Đề án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia”; Tập trung chỉ 

đạo xử lý các vướng mắc khó khăn trong công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng 

điểm trên địa bàn tỉnh; Xem xét tham mưu phê duyệt giá đất cụ thể các dự án thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh để làm cơ sở tính thu tiền sử dụng đất, đấu giá 

quyền sử dụng đất các dự án. 

- Tiếp tục chỉ đạo các địa phương hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

giai đoạn (2021-2030) trình UBND tỉnh phê duyệt; Chỉ đạo các địa phương lập danh 

mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển MĐSD đất bổ sung của tỉnh Hà Tĩnh 

năm 2021 trình HĐND tỉnh thông qua và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

 - Tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản các khu vực mỏ đủ điều kiện theo 

quy hoạch khoáng sản và các quy hoạch có liên quan; Tổ chức kiểm tra tình hình hoạt 

động khoáng sản tại các đơn vị; việc thực hiện đóng cửa mỏ, trồng cây, hoàn thổ môi 

trường tại một số khu vực mỏ đã hết hạn giấy phép khai thác; Rà soát tổng thể, lập đề 

cương nhiệm vụ, tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung khoanh định các khu vực cấm, 

tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.  

 - Tiếp tục triển khai cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ 

biển và hoàn thiện các thủ tục để kết thúc Dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh 

Hà Tĩnh; trình phê duyệt và triển khai “Nhiệm vụ điều tra, đánh giá hiện trạng, xác định 

các khu vực nhận chìm vật chất nạo vét tại vùng biển Hà Tĩnh”; Cập nhật Kế hoạch 

hành động thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh Hà Tĩnh; Triển khai 

nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và “Đánh giá khí hậu 

tỉnh Hà Tĩnh”. 

- Triển khai “Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo” gắn với tiêu chí môi trường 

trong thực hiện Đề án thí điểm tỉnh Nông thôn mới Hà Tĩnh đến năm 2025và “Đề án 

Xây dựng chương trình quan trắc và giám sát môi trường tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 

2025” sau khi được UBND tỉnh phê duyệt; Hoàn thành chương trình quan trắc môi 

trường mạng lưới năm 2021; Triển khai kịp thời các dự án xử lý hóa chất bảo vệ thực 

vật tồn lưu theo Quyết định số 807/QĐ-TTg ngày 03/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; 

Dự án Tăng cường năng lực hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển tại tỉnh Hà 

Tĩnh. Đồng thời, tiếp tục đề xuất Dự án Tăng cường năng lực trang thiết bị quan trắc 

môi trường và nângcấp hệ thống nhận, truyền, quản lý dữ liệu quan trắc tự động, liên 

tục tỉnh Hà Tĩnh 

- Kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguồn thải lớn như dự án Formosa, Nhà máy 

nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh. Tổ chức kiểm tra việc chấp 

hành các quy định bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn 

tỉnhsau khi được phê duyệt hồ sơ môi trường theo thẩm quyền. 

- Tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng kéo dài và các đơn thư năm 

2020 chuyển sang. Triển khai thanh tra hành chính đối với một số đơn vị trực thuộc; 

Thanh tra trách nhiệm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường của 



UBND cấp huyện; Hậu kiểm đối với các đơn vị đã được thanh tra, kiểm tra có tồn tại 

yêu cầu phải khắc phục tại các Kết luận thanh tra, kiểm tra; Tiếp tục tăng cường công 

tác thanh tra việc sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn 

thuộc thẩm quyền UBND các cấp; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật khoáng 

sản của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác cát, sỏi; thanh tra việc chấp hành pháp 

luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm cao; Hậu kiểm việc 

chấp hành Kết luận thanh tra về đất đai, khoáng sản, môi trường và tài nguyên nước đối 

với các đơn vị đã được kiểm tra, thanh tra. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trên cơ sở những hạn chế, khuyết 

điểm của tập thể, cá nhân đối chiếu với nhiệm vụ được phân công, phụ trách, khắc phục 

hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung 

ương 4 (khóa XII); đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây 

dựng và thực hiện tại các chi bộ được phân công phụ trách. 

2. Các Chi ủy cơ sở căn cứ các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại Hội nghị kiểm 

điểm năm 2020, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-

CT/TW và các quy định về trách nhiệm nêu gương, xây dựng kế hoạch khắc phục những 

hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân tại Chi bộ mình. 

3. Giao Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Sở chủ trì, phối hợp với bộ phận trực đảng, cấp 

ủy các chi bộ theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch khắc phục hạn chế, 

khuyết điểm năm 2020, đưa nội dung này vào đánh giá kết quả xếp loại tổ chức Đảng 

và đảng viên năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở./. 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh; 

- Đảng ủy Khối CCQ và DN tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các đ/c UVBCH Đảng bộ; 

- Các chi bộ trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

TM. BCH ĐẢNG BỘ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

    Hồ Huy Thành 
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