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      Hà Tĩnh, ngày  12 tháng 4 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ  

Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 Căn cứ Quyết định số 55/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý doanh nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

 Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở; sau khi thống nhất trong tập thể lãnh 

đạo Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Giám đốc và các 

Phó Giám đốc Sở  

1. Giám đốc Sở thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định 

tại Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh; lãnh đạo 

toàn diện và điều hành công tác của Sở, các Phó Giám đốc, các Trưởng phòng, Giám 

đốc các đơn vị sự nghiệp; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, 

phức tạp, những vấn đề có tính chiến lược, dài hạn trên tất cả các lĩnh vực công tác 

thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Giám đốc Sở phân công các Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo, 

xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Giám đốc trong từng lĩnh 

vực công tác của Sở; ủy quyền Phó Giám đốc thay mặt Giám đốc điều hành công tác 

khi Giám đốc vắng mặt; xem xét, điều chỉnh phân công công việc của Giám đốc, Phó 

Giám đốc để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tế. 

2. Phó Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Giám đốc; 

chịu trách nhiệm cá nhân về các quyết định của mình trước Giám đốc và pháp luật; 

kịp thời báo cáo, xin ý kiến của Giám đốc khi cần thiết; chủ động cùng phối hợp giải 

quyết các công việc liên quan; Trường hợp có ý kiến khác nhau thì Phó Giám đốc 

đang phụ trách chịu trách nhiệm báo cáo Giám đốc.  

Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Giám đốc có trách nhiệm 

và quyền hạn thay mặt Giám đốc: 
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- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để chỉ đạo thực hiện 

các nhiệm vụ, phân công các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện kịp thời các nhiệm 

vụ được giao. 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính 

sách, pháp luật và các nhiệm vụ. Chủ trì xử lý những vấn đề cần phải họp liên ngành 

và xem xét, xử lý những kiến nghị, đề xuất của phòng, đơn vị trong lĩnh vực được 

phân công. 

- Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về công tác các phòng, đơn vị theo 

lĩnh vực được phân công. Đối với các công việc có nội dung phức tạp, liên quan đến 

nhiều lĩnh vực thì cần kịp thời báo cáo Giám đốc Sở để có chỉ đạo xử lý. 

3. Ngoài ra, Giám đốc, các Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ và tham gia 

các nhiệm vụ khác theo phân công của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Phân công nhiệm vụ của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở 

 1. Ông Nguyễn Thanh Điện, Giám đốc Sở: 

           a) Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Tài nguyên và 

Môi trường; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ 

Tài nguyên và Môi trường theo quy định; làm chủ tài khoản của cơ quan; công tác 

đối nội, đối ngoại của cơ quan; là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo 

chí; giữ mối quan hệ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban MTTQ và 

các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi, phụ trách các lĩnh vực công tác: 

- Chỉ đạo xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách, chương trình, kế hoạch 

công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. 

- Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; phòng chống 

tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước; 

cải cách hành chính;  văn phòng, hành chính; tài chính - kế hoạch; phòng chống thiên 

tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; Thanh tra, pháp chế, tiếp dân; giải 

quyết khiếu nại tố cáo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; công tác xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. 

- Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. 

- Giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức. 

- Phụ trách các chương trình dự án; Ký Hợp đồng thuê đất đối với các tổ chức 

được UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất. 

c) Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng 

Khoáng sản; Văn phòng Đăng ký đất đai. 

2. Ông Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở: 
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a) Là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước 

pháp luật về nhiệm vụ được phân công; Được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt 

động của Sở và ủy quyền Chủ tài khoản khi Giám đốc Sở đi vắng.  

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: 

- Công tác bảo vệ môi trường; tài nguyên nước, biển, hải đảo; khí tượng thủy 

văn và biến đổi khí hậu; xây dựng cơ sở dữ liệu: môi trường, tài nguyên nước, tài 

nguyên môi trường biển; khoa học công nghệ; đào tạo bồi dưỡng công chức, viên 

chức; tự vệ cơ quan; xây dựng nông thôn mới; công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật thuộc lĩnh vực phân công phụ trách. 

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chuyên 

môn phụ trách. 

- Giải quyết các công việc đột xuất khác khi được Giám đốc phân công. 

c) Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Môi trường, Phòng Tài nguyên 

nước, Biển và Hải đảo, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường. 

3. Ông Trần Hữu Khanh, Phó Giám đốc Sở: 

a) Là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước 

pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất phi nông 

nghiệp, chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; phát triển quỹ 

đất, quản lý quỹ đất thu hồi; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; công tác 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.  

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chuyên 

môn phụ trách. 

- Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác 

gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn các huyện: Vũ Quang, Hương 

Khê, Can Lộc, Lộc Hà và thị xã Hồng Lĩnh. 

- Giải quyết các công việc đột xuất khác khi được Giám đốc phân công. 

c) Theo dõi, chỉ đạo các phòng, đơn vị: Phòng Đất đai 2; Trung tâm Phát triển 

quỹ đất và Kỹ thuật địa chính.  

4. Ông Nguyễn Ngọc Hoạch, Phó Giám đốc Sở: 

a) Là người giúp Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước 

pháp luật về nhiệm vụ được phân công. 

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:  

- Tài chính về đất đai, giá đất; bồi thường, giải phóng mặt bằng; thu hồi đất, giao 

đất, cho thuê đất nông nghiệp; theo dõi chính sách đất đai của hộ gia đình, cá nhân; 

công tác đấu giá đất; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; điều tra cơ bản về đất đai; thống kê, kiểm kê 
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đất đai, xây dựng hồ sơ địa chính; đo đạc, bản đồ và viễn thám; Công tác xây dựng 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phân công phụ trách.  

- Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác 

gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn các huyện: Hương Sơn, Đức 

Thọ, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.  

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực chuyên 

môn phụ trách. 

- Giải quyết các công việc đột xuất khác khi được Giám đốc phân công. 

c) Theo dõi, chỉ đạo phòng Đất đai 1. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết 

định số 576/QĐ-STNMT ngày 20/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;          (để b/c) 

- Ban Tổ chức, UB Kiểm tra TU; 

- Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh; 

- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH-HĐND, UBND tỉnh;  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT,VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

    

  Nguyễn Thanh Điện 

   


		Binhdh.stnmt@hatinh.gov.vn
	2022-04-13T13:53:47+0700


		nguyenthanhdien@hatinh.gov.vn
	2022-04-13T14:01:16+0700


		2022-04-13T14:17:15+0700




