
             UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:         /BC-STNMT 

 
         Hà Tĩnh, ngày  31 tháng  12  năm 2020 

 
BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định số  

107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP 

 

    

 Thực hiện Kế hoạch số 483/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy theo Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-

CP; Căn cứ Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: số 920-

CTr/TU ngày 31/01/2018 của về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và số 1011-

CTr/TU ngày 03/5/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Sở Tài nguyên và 

Môi trường báo cáo cụ thể như sau:  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy  

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ 

máy theo Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19 (lần 01 và lần 02) và đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt tại các quyết định số: số 48/2018/QĐ-UBND ngày 

29/11/2018 về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường; số 12/2020/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

a) Khối quản lý nhà nước: 

* Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy Lần 01 (đã được UBND phê duyệt tại 

Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018), trong đó:  

 - Sáp nhập 04 phòng chuyên môn thuộc Sở thành 02 phòng, cụ thể:  

 + Sát nhập phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám và phòng Đăng ký – Thống 

kê: thành Phòng Thống kê đất đai - Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám;  

 + Sáp nhập phòng Kế hoạch – Tài chính vào Văn phòng Sở: thành Văn phòng 

Sở.  

 * Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy Lần 02 (đã được UBND phê duyệt tại 

Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020), cụ thể: 

 - Sáp nhập 03 phòng chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về đất đai 

(phòng Quy hoạch – Giao đất; phòng Thống kê đất đai, Đo đạc bản đồ và Viễn thám 



2 

 

và phòng Định giá đất và Bồi thường) thành 02 phòng chuyên môn có các tên mới 

là phòng Đất đai 1 và phòng Đất đai 2. 

- Giải thể 02 Chi cục: Chi cục Bảo vệ môi trường và Chi cục Biển, Hải đảo và 

Tài nguyên nước, chuyển thành 02 phòng chuyên môn thuộc Sở có tên mới là phòng 

Môi trường và phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo. 

 b) Các đơn vị sự nghiệp 

 * Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy Lần 01:  

 - Trung tâm Công nghệ thông tin, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: giảm 

02 phòng. 

 - Thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai (Một cấp): Giảm đầu mối Văn phòng 

Đăng ký Quyền sử dụng đất tại 13 huyện, thành phố, thị xã về một đầu mối là Văn 

phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 * Kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy Lần 02: 

- Sáp nhập 02 đơn vị sự nghiệp có chức năng hỗ trợ công tác quản lý nhà nước 

về đất đai như: công tác quản lý quỹ đất đã GPMB; thực hiện bồi thường GPMB để 

phát triển quỹ đất; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính, 

xây dựng giá đất; các dịch vụ công về đất đai...(Trung tâm Phát triển quỹ đất và 

Trung tâm CNTT, Kỹ  thuật Tài nguyên và Môi trường) thành 01 đơn vị sự nghiệp 

có tên mới là Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính. 

- Chuyển nhiệm vụ công nghệ thông tin từ Trung tâm CNTT, Kỹ  thuật Tài 

nguyên và Môi trường sang Văn phòng Đăng ký đất đai gắn với nhiệm vụ quản lý 

vận hành cơ sở dữ liệu đất đai. 

- Tinh gọn đầu mối Văn phòng Đăng ký đất đai của Sở từ 11 Chi nhánh xuống 

còn 07 Chi nhánh tại các huyện, thành phố, thị xã để phù hợp với việc tổ chức hoạt 

động liên thông với Cơ quan Thuế sau này, cụ thể: 

- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, có trụ sở chính 

tại thị xã Kỳ Anh (đã sáp nhập thí điểm, đi vào hoạt động từ tháng 5/2019). 

- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh, có trụ sở 

chính tại thành phố Hà Tĩnh; 

- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Lộc Hà và huyện Thạch Hà, có trụ sở chính 

tại huyện Thạch Hà; 

- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh, có trụ sở chính 

tại huyện Can Lộc; 

- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Đức Thọ và huyện Hương Sơn, có trụ sở 

chính tại huyện Hương Sơn; 
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- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Hương Khê và huyện Vũ Quang, có trụ sở 

chính tại huyện Hương Khê; 

- Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Nghi Xuân, có trụ sở chính tại huyện Nghi 

Xuân. 

 2. Về cấp trưởng các phòng, chi cục, đơn vị sau sắp xếp 

 - Lần 01: Giảm 02 Trưởng phòng 

 - Lần 02: Giảm 01 trưởng phòng, 01 giám đốc đơn vị, 04 giám đốc chi nhánh 

Văn phòng đăng ký đất đai. 

 - Cả 02 lần: Giảm 03 Trưởng phòng, 01 Giám đốc đơn vị, 04 giám đốc chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, 02 Trưởng phòng của đơn vị. 

 3. Về cơ cấu tổ chức bộ máy hiện nay 

 - 07 phòng chuyên môn: Văn phòng, Thanh tra, phòng Đất đai 1, phòng Đất 

đai 2, phòng Khoáng sản, phòng Môi trường, phòng tài nguyên nước, Biển và Hải 

đảo. 

 - 03 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính, 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai. 

 4. Về số lượng cấp trưởng, cấp phó hiện tại 

 - Trưởng các phòng, đơn vị: 10 đồng chí 

 - Phó Trưởng phòng, đơn vị: 15 đồng chí 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

- Đảng ủy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã mạnh dạn, có bước đột phá trong 

công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, qua 02 lần sắp xếp đã giảm 50% số phòng, chi cục  

quản lý nhà nước, giảm 01 đơn vị sự nghiệp, giảm 02 phòng thuộc đơn vị, 04 chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện, thành phố, thị xã. 

-  Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Số lượng cấp phó các phòng, đơn vị hiện nay đảm bảo đúng quy định (hiện 

tại phòng Môi trường chưa bổ nhiệm Phó Trưởng phòng) 

2. Tồn tại, hạn chế 

Công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ các nghị quyết của Trung ương, Chương 

trình hành động của cấp trên, các Nghị định của Chính phủ chưa thực sự đồng bộ, 

nên vẫn còn một số đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại 
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một số đơn vị trực thuộc chưa nhận thức đầy đủ nội dung các nghị quyết, chủ trương 

của cấp trên. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, kính đề nghị Sở Nội vụ, 

UBND tỉnh bố trí đủ số biên chế được giao cho Sở, cụ thể: Năm 2021, tổng số biên 

chế được giao của Sở là 176 biên chế, trong đó: 64 biên chế công chức, 57 viên chức, 

07 hợp đồng theo NĐ 68 và 48 biên chế viên chức tự chủ; Số biên chế hiện có 137, 

trong đó: 58 công chức, 63 viên chức, 07 hợp đồng theo NĐ 68, 09 biên chế viên 

chức tự chủ; Hiện còn thiếu 39 biên chế (06 công chức, 33 viên chức tự chủ),  

Trên đây là báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, kính đề nghị Sở Nội vụ 

tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

  
Nơi nhận:    
- UBND tỉnh (để b/c);   
- Sở Nội vụ (để b/c); 
- GĐ Sở, các PGĐ; 
- Lưu: VT, VP, NTH. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

  Hồ Huy Thành 
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