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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/9/2020 của Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Căn cứ Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 24/11/2020 của Tỉnh ủy 

Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2023 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 

2025 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 6941/QĐ-UBND ngày 25/7/2003 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

Căn cứ Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã - 

hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; 

Căn cứ Chương trình hành động số 9232/CTr-UBND ngày 28/8/2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 1141/QĐ-STNMT ngày 30/12/2021 của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của Sở Tài 
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nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính.  

 QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 theo Phụ lục đính 

kèm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ và 

hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Sở thực hiện các Nghị quyết, Chương 

trình của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ chủ yếu 

của Kế hoạch này trong năm 2023; trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm 

vụ sau: 

a) Xây dựng chương trình công tác năm 2023 của đơn vị nhằm cụ thể hóa và 

triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ Kế hoạch này tại Phụ lục kèm theo; báo cáo 

Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực thông qua kế hoạch của phòng, đơn vị chậm nhất 

trong vòng 14 ngày kể từ khi kế hoạch này được ban hành để tổ chức thực hiện. 

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở về việc chất lượng và tiến 

độ triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả 

thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch, chủ động xử lý theo thẩm 

quyền hoặc đề xuất các giải pháp nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. 

c) Định kỳ vào ngày 15 hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 

được giao cùng với tình hình chung của phòng, cơ quan, đơn vị gửi Phòng Kế 

hoạch - Tài chính và Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo, phục vụ Lãnh đạo Sở 

tham dự các phiên họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

d) Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, 

nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân 

tỉnh và của Sở gửi Phòng Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Sở trước ngày 15 

tháng 11 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở tham dự phiên họp Ủy ban 

nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2023. 

2. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Trên cơ sở Kế hoạch, chương trình hành động của địa phương và Kế hoạch 

này, xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2023 của ngành Tài nguyên và Môi trường 

tại địa phương. 
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b) Báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 15 của tháng 

cuối quý, trong đó lưu ý kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các mô hình 

điểm gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. 

3. Văn phòng Sở phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và 

Môi trường và các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch này 

trên trang thông tin điện tử Sở, trong ngành Tài nguyên và Môi trường. 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra tình hình thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở 

theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng sở, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng 

các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc sở, Trưởng 

phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ TN&MT (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Thường trực UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Giám đốc sở (b/c); 

- Như điều 4;  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở: Nội vụ, KH&ĐT; 

- Lưu: VT, KHTC.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hải 



i 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG NĂM 2023 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 34 /QĐ-STNMT ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 Tổng số nhiệm vụ: 59, trong đó: 58 nhiệm vụ có thời hạn, 01 nhiệm vụ thường xuyên 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

I CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (04 nhiệm vụ) 

1 
Thực hiện báo cáo CCHC; 

Kiểm soát TTHC định kỳ 

Thông tư 

02/2017/TT-

VPCP ngày 

31/10/2017 

của Văn 

phòng Chính 

phủ 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 
Văn phòng Sở 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

có TTHC 

Báo cáo 

Định kỳ Quý 

I, Quý III, 6 

tháng, năm, 

đột xuất 

2 

Thực hiện kiểm tra công tác 

CCHC tại các phòng, cơ quan, 

đơn vị thuộc Sở 

Quyết định số 

3509/QĐ-

UBND ngày 

15/11/2022 

của UBND 

tỉnh 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 
Văn phòng Sở 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

Báo cáo Năm 2023 

3 

Xây dựng và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch tổ chức thực hiện 

các giải pháp nhằm nâng cao 

chỉ số tiếp cận đất đai (thuộc 

Chỉ số PCI) năm 2023 

Chỉ thị số 

05/CT-UBND 

ngày 

26/3/2021 của 

UBND tỉnh 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 

Chi cục Quản 

lý đất đai 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai, Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất, Văn 

phòng sở, 

Trung tâm 

Công nghệ 

Kế hoạch, 

Báo cáo 

Sau khi 

VCCI công 

bố kết quả 

năm 2022 
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STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

4 

Xây dựng và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch tổ chức thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp nâng 

cao Chỉ số nội dung Quản trị 

môi trường (thuộc Chỉ số 

PAPI) năm 2023 

 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Chi cục Bảo 

vệ môi trường 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Kế 

hoạch/Báo 

cáo 

Sau khi công 

bố kết quả 

năm 2022 

II TỔ CHỨC BỘ MÁY (03) 

1 

Triển khai thực hiện Đề án sắp 

xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

(sau khi được UBND Tỉnh phê 

duyệt) 

Sau khi có 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 
Văn phòng sở 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

Quyết định Năm 2023 

2 

Tổ chức tuyển dụng, sắp xếp 

đội ngũ viên chức, người lao 

động theo vị trí việc làm đã 

được phê duyệt. 

Sau khi có 

Quyết định 

của UBND 

tỉnh 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 
Văn phòng sở 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

Quyết định Năm 2023 

3 

Xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch luân chuyển và chuyển 

đổi vị trí công tác năm đối với 

CBCCVC năm 2023 

Thông tư 

59/20214/TT-

BTNMT Quy 

định danh mục 

vị trí công tác 

và thời hạn 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 
Văn phòng sở 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

Kế hoạch, 

Quyết định 
Năm 2023 
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STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

định kỳ 

chuyển đổi đối 

với công chức, 

viên chức 

ngành tài 

nguyên và môi 

trường 

III XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBCCVC (02 nhiệm vụ) 

1 

Mở các lớp bồi dưỡng năm 

2023 theo Kế hoạch được 

UBND tỉnh phê duyệt 

Quyết định 

3700/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2022 

của UBND 

tỉnh 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 
Văn phòng Sở 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

Báo cáo Quý IV/2023 

2 

Cử CBCC đi đào tạo, bồi 

dưỡng về quản lý nhà nước, lý 

luận chính trị, chuyên môn 

nghiệp vụ theo Kế hoạch đào 

tạo năm 2023 đã được UBND 

tỉnh phê duyệt 

Sau khi 

UBND tỉnh 

phê duyệt Kế 

hoạch 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 
Văn phòng Sở 

Các phòng, cơ 

quan, đơn vị 

thuộc Sở 

Báo cáo Năm 2023 

IV QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI (13 nhiệm vụ) 

1 

Hoàn thành Đề án Tăng cường 

quản lý đất đai có nguồn gốc 

từ nông, lâm trường quốc 

doanh 

Văn bản 

14388/UBND-

VP ngày 

14/11/2022 

của UBND 

tỉnh 

Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 

Chi cục Quản 

lý đất đai 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Văn phòng 

Xác định 

ranh giới 

đất đai có 

nguồn gốc 

từ nông, 

lâm trường 

- Giai đoạn 

1: Quý 

II/2023 

- Giai đoạn 

2: năm 2023 
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STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

Đăng ký tỉnh, 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính, đơn vị 

tư vấn 

quốc doanh 

theo đề án 

2 

Xây dựng cơ sở dữ liệu nền 

địa lý quốc gia tỷ lệ 1/2000, 

1/5000 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

(giai đoạn 2021-2024) 

Quyết định số 

3300/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2021 

của UBND 

tỉnh 

Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 

Chi cục Quản 

lý đất đai 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính, Văn 

phòng Đăng 

ký đất đai tỉnh, 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Liên doanh 

Công ty 

- Cơ sở dữ 

liệu nền địa 

lý quốc gia 

- Bản đồ 

gốc dạng số 

- Bản đồ 

giấy (in) 

- Mô hình 

số độ cao 

DEM và 

ASCII  

- Mô hình 

số bề mặt 

DSM và 

ASCII 

- Sản phẩm 

bình đồ ảnh 

số 

2023 - 2024 

3 

Cập nhật, bổ sung khoảng 

trống và hoàn thiện cơ sở dữ 

liệu địa chính trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

Quyết định số 

2857/QĐ-

UBND ngày 

22/9/2021 của 

UBND tỉnh 

Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 

Chi cục Quản 

lý đất đai 

Trung tâm Kỹ 

thuật Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Văn phòng 

Cơ sở dữ 

liệu 
Quý I/2023 
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STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

Đăng ký đất 

đai, Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

4 

Đo đạc lập bản đồ địa chính 

đối với khu vực sử dụng bản 

đồ số hóa trên địa bàn tỉnh 

Văn bản số 

4385/UBND-

VP ngày 

26/4/2021 của 

UBND tỉnh 

Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 

Chi cục Quản 

lý đất đai 

Trung tâm Kỹ 

thuật Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai, Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường, 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Bản đồ địa 

chính 
Năm 2023 

5 
Phê duyệt kế hoạch sử dụng 

đất năm 2023 của cấp huyện 

Theo quy định 

của pháp luật 

Phó Giám đốc 

Lê Anh Tú 

Chi cục Quản 

lý đất đai 

Các sở, ngành 

và UBND 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Quyết định 

phê duyệt 

kế hoạch sử 

dụng đất 

của UBND 

Quý I/2023 



vi 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

tỉnh 

6 

Kiểm tra việc sử dụng đất của 

17 Dự án giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất  

Thông báo số 

139/TB-

UBND ngày 

01/4/2022 của 

UBND tỉnh 

Phó Giám đốc 

Lê Anh Tú 

Chi cục Quản 

lý đất đai 

Các sở, ngành 

và UBND 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Báo cáo kết 

quả kiểm tra 

của Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Quý IV/2023 

7 

Kiểm tra tình hình triển khai 

thực hiện dự án đầu tư, quá 

trình sử dụng đất của 20 khu 

đất đã đấu giá thành trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Văn bản số 

16937/UBND-

VP ngày 

09/11/2021 

của UBND 

tỉnh  

Phó Giám đốc 

Lê Anh Tú 

Chi cục Quản 

lý đất đai 

Các sở, ngành 

và UBND 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Báo cáo kết 

quả kiểm tra 

của Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Quý II/2023 

8 
Xử lý kết luận thanh tra, thông 

báo Kiểm toán nhà nước 

Kết luận thanh 

tra, thông báo 

Kiểm toán nhà 

nước 

Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 

Chi cục Quản 

lý đất đai 
Thanh tra sở Báo cáo 

Thường 

xuyên 

9 

Xây dựng và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch định giá đất năm 

2023 

Theo quy định 

của pháp luật 

Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 

Chi cục Quản 

lý đất đai 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố, 

Trung tâm 

phát triển quỹ 

đất tỉnh 

Kế hoạch 

của UBND 

tỉnh 

Quý I/2023 

10 

Tham mưu trình UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 

15/2021/QĐ-UBND ngày 

20/9/2021 quy định về điều 

kiện tách thửa, hợp thửa đất và 

diện tích tối thiểu được tách 

Thông báo 

Số 689/TB-

UBND ngày 

16/9/2022 của 

UBND tỉnh 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

- UBND cấp 

huyện;  

- Các Sở 

ngành có liên 

quan 

Quyết định Quý III/2023 



vii 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

thửa đối với từng loại đất trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu 

11 

Cấp GCN quyền sử dụng đất 

trụ sở, cơ quan, công trình sự 

nghiệp 

Quyết định 

472/QĐ-

UBND ngày 

04/03/2021 

của UBND 

tỉnh 

Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 

Chi cục Quản 

lý đất đai 

- UBND cấp 

huyện;  

- Các Sở 

ngành có liên 

quan; 

- Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai. 

 

Quý III/2023 

12 
Thực hiện thống kê đất đai 

năm 2022 

Thông tư số 

27/2018/TT-

BTNMT ngày 

14 tháng 12 

năm 2018 của 

Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

- UBND các 

xã, phường, 

thị trấn;  

- UBND cấp 

huyện; Phòng 

TNMT; 

- Các Sở 

ngành có liên 

quan 

Báo cáo Quý I/2023 

13 
Thực hiện đấu giá quyền sử 

dụng đất năm 20231 

Theo quy định 

của pháp luật 

Phó Giám đốc 

Lê Anh Tú 

Trung tâm 

Phát triển quỹ 

Các sở, ngành 

có liên quan 

Quyết định 

phê duyệt 
Năm 2023 

                                                 
1 Các khu đất dự kiến đấu giá năm 2023 

(1) Khu đất tại góc đường Thùy Vân - Hoàng Hoa Thám, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu, diện tích 4ha, dự kiến thu 771.788,98 tỷ đồng; 

(2) Khu đất tại phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu (Chợ du lịch cũ), diện tích 2,9ha, dự kiến thu 313.158,75 tỷ đồng;  

(3) Khu du lịch Mũi Nghinh Phong (dự án trọng điểm), phường 2, thành phố Vũng Tàu, diện tích 13,8ha, dự kiến thu 1.891.953,29 tỷ đồng; 

(4) Khu đất tại xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, diện tích 13,6ha, dự kiến thu 62.555,75 tỷ đồng; 

(5) Khu đô thị đường 3/2 (dự án trọng điểm) tại phường 10, phường 11, thành phố Vũng Tàu, diện tích 82,1ha, dự kiến thu 2.931.675.9 tỷ đồng; 

 



viii 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

đất và UBND cấp 

huyện 

kết quả 

trúng đấu 

giá 

V BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (05, trong đó: 01 nhiệm vụ thường xuyên) 

1 

Thực hiện các chỉ tiêu môi 

trường năm 2023: 

- Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp đang hoạt động có 

hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn quốc gia 

100%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải 

rắn nguy hại được thu gom, xử 

lý đạt tiêu chuẩn quốc gia 

100%. 

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở 

đô thị được thu gom, xử lý đạt 

tiêu chuẩn quốc gia 97%.  

Nghị quyết số 

73/NQ-HĐND 

ngày 

10/12/2022 

Quyết định số 

3868/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2022 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Chi cục Bảo 

vệ môi trường 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố; các 

sở, ban, ngành 

và các cơ 

quan, đơn vị 

có liên quan 

Báo cáo Năm 2023 

2 

Báo cáo tổng kết 5 năm thực 

hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, 

ngày 23/3/2018 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về công 

tác quản lý, bảo vệ môi trường. 

Phụ lục số 02 

– Sơ, tổng kết 

các Chỉ thị, 

Nghị quyết 

đính kèm theo 

Chương trình 

hành động số 

01-CTr/TU 

ngày 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Chi cục Bảo 

vệ môi trường 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố; các 

sở, ban, ngành 

và các cơ 

quan, đơn vị 

có liên quan 

Báo cáo 
Tháng 

3/2023 



ix 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

24/11/2020 

của Tỉnh ủy 

3 

Hoàn thành các thủ tục để tổ 

chức lựa chọn nhà đầu tư dự 

án Nhà máy xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt bằng công nghệ đốt, 

phát điện trong khu xử lý chất 

thải tập trung Tóc Tiên và xử 

lý chất thải rắn cho huyện Côn 

Đảo 

Nghị quyết số 

73/NQ-HĐND 

ngày 

10/12/2022 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Chi cục Bảo 

vệ môi trường 

Các Sở, ban, 

ngành và 

UBND thị xã 

Phú Mỹ, 

UBND huyện 

Côn Đảo, Chi 

cục Quản lý 

đất đai, Phòng 

Kế hoạch – 

Tài chính 

Quyết định 

phê duyệt 

phương án 

lựa chọn 

nhà đầu tư 

của UBND 

tỉnh 

Năm 2023 

4 

Triển khai các nhiệm vụ được 

giao theo Đề án “Quản lý chất 

thải rắn và phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn tỉnh Bà 

Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến 2030” 

 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Chi cục Bảo 

vệ môi trường 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố; các 

sở, ban, ngành 

và các cơ 

quan, đơn vị 

có liên quan 

 

Năm 2023 

4.1 

Triển khai Quyết định của 

UBND tỉnh về phê duyệt Đề 

án “Quản lý chất thải rắn và 

phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2021 – 2025, định 

hướng 2030” cho các cơ quan, 

đơn vị liên quan biết, tổ chức 

thực hiện 

 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Chi cục Bảo 

vệ môi trường 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố; các 

Sở, ban, ngành 

và các cơ 

quan, đơn vị 

có liên quan 

Hội 

nghị/Hội 

thảo 

 

Năm 2023 

 



x 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

4.2 

Triển khai nhiệm vụ truyền 

thông, phổ biến kiến thức Luật 

Bảo vệ môi trường, công tác 

quản lý và phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn cho các 

cơ quan quản lý nhà nước 

(nhiệm vụ nằm trong Đề án 

“Quản lý chất thải rắn và 

phân loại chất thải rắn sinh 

hoạt tại nguồn trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, 

định hướng 2030) 

Quyết định số 

3868/QĐ-

UBND ngày 

19/12/2022 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Chi cục Bảo 

vệ môi trường 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố; các 

Sở, ban, ngành 

và các cơ 

quan, đơn vị 

có liên quan; 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Sản phẩm 

theo Đề 

cương phê 

duyệt 

Năm 2023 

 

5 

Thực hiện các giải pháp bảo vệ 

môi trường các nguồn nước 

cấp sinh hoạt. 

Kế hoạch số 

111/KH-

UBND ngày 

29/7/2021 của 

UBND tỉnh 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Chi cục Bảo 

vệ môi trường 

UBND các 

huyện, thị xã, 

thành phố; các 

sở, ban, ngành 

và các cơ 

quan, đơn vị 

có liên quan 

Kế 

hoạch/Báo 

cáo 

Thường 

xuyên 

VI TÀI NGUYÊN NƯỚC (04 nhiệm vụ) 

1 

Triển khai Kế hoạch Điều tra 

cơ bản tài nguyên nước đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 đối với các nguồn nước 

nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

 Quyết định 

3358/QĐ-

UBND ngày  

31/10/2022 

của UBND 

tỉnh  

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Phòng Tài 

nguyên nước 

và Khí tượng 

thủy văn 

UBND cấp 

huyện, Các sở, 

ngành và các 

cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

- Văn bản 

triển khai 

- Báo cáo 

kết quả thực 

hiện 

 

Năm 2023 

2 
Vận hành mạng quan trắc tài 

nguyên nước huyện Côn Đảo” 

Quyết định số 

3228/QĐ-

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Phòng Tài 

nguyên nước 

UBND cấp 

huyện, Các sở, 
Báo cáo Năm 2023 



xi 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

và Vận hành mạng quan trắc 

nước dưới đất tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu (trừ huyện Côn 

Đảo), giai đoạn 2022 – 2023 

UBND ngày 

18/10/2022 

của UBND 

tỉnh 

và Khí tượng 

thủy văn 

ngành và các 

cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

3 

Rà soát, điều chỉnh danh mục 

nguồn nước phải lập hành 

lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh 

và xây dựng phương án cắm 

mốc chi tiết để các địa phương 

làm cơ sở triển khai. 

Quyết định số 

5050/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021 

của ỦBND 

tỉnh 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Phòng Tài 

nguyên nước 

và Khí tượng 

thủy văn 

UBND cấp 

huyện, Các sở, 

ngành và các 

cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quyết 

định 

Quý 

IV/2023 

4 

 

Ban hành Danh mục ao hồ, 

sông suối không được san lấp 

trên địa bàn tỉnh. 

Chương trình 

công tác của 

tỉnh 2023 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Phòng Tài 

nguyên nước 

và Khí tượng 

thủy văn 

UBND cấp 

huyện, Các sở, 

ngành và các 

cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Quyết 

định 

Quý 

IV/2023 

VII BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN (03 nhiệm vụ) 

1 

Triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ tại Quyết định số 3070/QĐ-

UBND của UBND tỉnh về ban 

hành Kế hoạch hành động ứng 

phó biến đổi khí hậu tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến 2035 

trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số 

3070/QĐ-

UBND của 

UBND tỉnh 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Phòng Tài 

nguyên nước 

và Khí tượng 

thủy văn 

UBND các 

huyện thành 

phố, các Sở 

ban ngành 

- Văn bản 

triển khai 

- Báo cáo 

kết quả thực 

hiện 

Năm 2023 

2 

Triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ tại Quyết định số 2448/QĐ-

UBND ngày 23/8/2022 của 

UBND tỉnh ban hành Chương 

Quyết định số 

2448/QĐ-

UBND ngày 

23/8/2022 của 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Phòng Tài 

nguyên nước 

và Khí tượng 

thủy văn 

UBND các 

huyện thành 

phố, các Sở 

ban ngành 

- Văn bản 

triển khai 

- Báo cáo 

kết quả thực 

Năm 2023 



xii 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

trình hành động triển khai thực 

hiện Kế hoạch số 129-KH/TU 

ngày 13/5/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 10-

CT/TW ngày 25 tháng 9 năm 

2021 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác khí tượng 

thủy văn đáp ứng yêu cầu xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

UBND tỉnh hiện 

3 

Xây dựng và triển khai Đề 

cương phát triển mạng lưới 

trạm khí tượng thuỷ văn phục 

vụ phát triển kinh tế xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

Chương trình 

công tác của 

tỉnh 2023 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Phòng Tài 

nguyên nước 

và Khí tượng 

thủy văn 

UBND các 

huyện thành 

phố, các Sở 

ban ngành 

 Quý IV/2023 

VIII TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN (03 nhiệm vụ) 

1 

Tổ chức triển khai đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản tại 

05 khu vực trên địa bàn các 

huyện Đất Đỏ, Xuyên Mộc và 

thị xã Phú Mỹ để phục vụ nhu 

cầu vật liệu xây dựng cho các 

công trình trên địa bàn tỉnh 

Quyết định số 

587/QĐ-

UBND ngày 

05/3/2021 của 

UBND tỉnh 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 

Phòng Tài 

nguyên 

khoáng sản 

Hội đồng đấu 

giá quyền khai 

thác khoáng 

sản của tỉnh 

Quyết định 

phê duyệt 

kết quả 

trúng đấu 

giá 

Quý III/2023 

2 

Kiểm tra định kỳ hoạt động 

khoáng sản về đất đai, môi 

trường, trữ lượng của tất cả 

các mỏ khoáng sản trên địa 

Quyết định số 

965/QĐ-

STNMT ngày 

14/12/2022 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 

Phòng Tài 

nguyên 

khoáng sản 

Cục thuế tỉnh, 

UBND địa 

phương nơi có 

mỏ, Thanh tra 

Báo cáo  

kết quả 

kiểm tra  

của Sở 

Quý III/2023 



xiii 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

bàn tỉnh đang còn hiệu lực. của Giám đốc 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

Sở, Chi cục 

QLĐĐ, Chi 

cục BVMT. 

3 

Khắc phục tồn tại theo kiến 

nghị của đoàn Thanh tra (Kết 

luận số 114/KL-TTr ngày 

29/11/2022 của Thanh tra 

tỉnh). 

Kết luận số 

114/KL-TTr 

ngày 

29/11/2022 

của Thanh tra 

tỉnh 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 

Phòng Tài 

nguyên 

khoáng sản 

Các Sở: XD, 

CTg, KHĐT, 

Cục thuế tỉnh, 

UBND địa 

phương nơi có 

mỏ, Thanh tra 

Sở, Chi cục 

QLĐĐ. 

Các văn bản 

của Sở và 

của UBND 

tỉnh liên 

quan đến 

giải quyết 

tồn tại 

Quý IV/2023 

IX BIỂN VÀ HẢI ĐẢO (02 nhiệm vụ) 

1 

Thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển tỉnh 05 khu vực còn lại 

trên Hòn Côn Sơn sau khi điều 

chỉnh tổng thể quy hoạch 

chung xây dựng huyện Côn 

Đảo được cơ quan cấp thẩm 

quyền phê duyệt 

Quyết định số 

1643/QĐ-

UBND ngày 

21/6/2021 của 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh phê 

duyệt hành 

lang bảo vệ bờ 

biển tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Phòng Quản 

lý Biển và Hải 

đảo 

- Sở Xây 

dựng, BQL 

Vườn Quốc 

gia Côn Đảo, 

UBND huyện 

Côn Đảo 

- Các cơ quan, 

đơn vị khác có 

liên quan 

- Quyết định 

của Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh phê 

duyệt ranh 

giới hành 

lang  05 khu 

vực còn lại 

trên Hòn 

Côn Sơn  

- Cắm mốc 

hành lang 

ngoài thực 

địa 

Tháng 

12/2023 

2 
Đánh giá kết quả hoạt động 

kiểm soát ô nhiễm môi trường 

Thông tư số 

27/2016/TT-

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Phòng Quản 

lý Biển và Hải 

- Các sở: 

Nông nghiệp 

Quyết định 

của UBND 

Tháng 

10/2023 



xiv 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2022 

BTNMT ngày 

29/9/2016 của 

Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

đảo và phát triển 

nông,  thông, 

Giao thông 

vận tải, Xây 

dựng, Du lịch, 

Khoa học và 

Công nghệ. 

- BCH Quân 

sự tỉnh, BCH 

Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; 

Công an tỉnh;  

- UBND các 

huyện, thị xã 

và thành phố 

có biển; 

 - Chi cục Bảo 

vệ môi trường, 

Trung tâm 

quan trắc tài 

nguyên và môi 

trường  

- Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Tỉnh phê 

duyệt Đánh 

giá kết quả 

hoạt động 

kiểm soát ô 

nhiễm môi 

trường biển, 

hải đảo trên 

địa bàn tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

năm 2022 

X THANH TRA (03 nhiệm vụ) 

1 
Xây dựng kế hoạch phòng 

chống tham nhũng và triển 

Luật phòng, 

chống tham 

Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 
Thanh tra Sở 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

Kế hoạch, 

Báo cáo 
Năm 2023 



xv 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

khai thực hiện phòng chống 

tham nhũng, báo cáo theo quy 

định 

nhũng năm 

2018 

quan 

2 

Xây dựng kế hoạch và tổ chức 

thực hiện Kế hoạch ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật, 

triển khai thực hiện và kiểm 

tra rà soát đôn đốc, theo dõi 

việc thực hiện các văn bản quy 

phạm pháp luật. 

Luật ban hành 

văn bản quy 

phạm pháp 

luật 

Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 
Thanh tra Sở 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Kế hoạch, 

Báo cáo 
Năm 2023 

3 

Xây dựng, triển khai thực hiện 

kế hoạch thanh kiểm tra năm 

2023 

Luật Thanh tra 
Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 
Thanh tra Sở 

Các cơ quan, 

đơn vị có liên 

quan 

Kế hoạch, 

Báo cáo 
Năm 2023 

XI CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (12 nhiệm vụ) 

1 

Truyền thông nâng cao nhận 

thức về công tác quản lý, sử 

dụng tài nguyên và bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu năm 2023.  

Luật Bảo vệ 

môi trường 

năm 2020; 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-

CP; Thông tư 

số 

02/2022/TT-

BTNMT 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các phòng 

chuyên môn, 

các cơ quan, 

đơn vị trực 

thuộc sở 

Tổ chức các 

sự kiện, Hội 

nghị, các 

Banner, 

VideoClip 

tuyên truyền 

Năm 2023 

2 

Duy trì hệ thống thông tin, dữ 

liệu Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 

Văn bản số 

7492/UBND-

VP ngày 30 

Phó Giám đốc 

Lê Anh Tú 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính, Chi cục 

Hệ thống 

thông tin, 

dữ liệu Tài 

Năm 2023 



xvi 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

2023. tháng 7 năm 

2019 

nguyên và 

Môi trường 

Quản lý đất 

đai, Văn 

phòng Đăng 

ký đất đai 

nguyên và 

Môi trường 

được vận 

hành và 

hoạt động 

ổn định. 

3 

Điều tra, thu thập, cập nhật 

thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường năm 2023. 

Văn bản số 

13060/UBND-

VP ngày 21 

tháng 12 năm 

2018 

Phó Giám đốc 

Lê Anh Tú 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các phòng 

chuyên môn, 

cơ quan, đơn 

vị trực thuộc 

Sở  

Dữ liệu 

được tích 

hợp lên hệ 

thống dưới 

dạng dữ liệu 

số 

Năm 2023 

4 

Hoàn thành công tác chuẩn bị 

đầu tư Dự án “Xây dựng, triển 

khai các dịch vụ, tiện ích quản 

lý tài nguyên, môi trường 

thông minh”.  

Văn bản số 

1363/UBND-

VP ngày 21 

tháng 02 năm 

2020 

Phó Giám đốc 

Lê Anh Tú 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các phòng 

chuyên môn, 

cơ quan, đơn 

vị trực thuộc 

Sở 

Quyết định 

phê duyệt 

chủ trương 

đầu tư 

Năm 2023 

5 

Nâng cấp hệ thống giám sát 

khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước và nâng cấp phần mềm 

quản lý dữ liệu môi trường.  

Văn bản số 

3102/UBND-

VP ngày 16 

tháng 3 năm 

2022 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các phòng 

chuyên môn, 

các cơ quan, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Phần mềm Năm 2023 

6 
Xây dựng Cơ sở dữ liệu Viễn 

thám  

Văn bản số 

10208/UBND-

VP ngày 22 

tháng 8 năm 

2022 

Phó Giám đốc 

Phan Văn Mạnh 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phòng Kế 

hoạch - Tài 

chính, Chi cục 

Quản lý đất 

đai, Văn 

phòng Đăng 

Phần mềm Năm 2023 



xvii 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

ký đất đai 

7 
Xây dựng Cơ sở dữ liệu khí 

tượng thủy văn 

Kế hoạch số 

73/KH-UBND 

ngày 04 tháng 

5 năm 2021 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phòng Tài 

nguyên nước 

và Khí tượng 

thủy văn 

Phần mềm Năm 2023 

8 

Xây dựng Cơ sở dữ liệu biến 

đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Kế hoạch số 

73/KH-UBND 

ngày 04 tháng 

5 năm 2021 

Phó Giám đốc 

Đặng Sơn Hải 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phòng Tài 

nguyên nước 

và Khí tượng 

thủy văn 

Phần mềm Năm 2023 

9 

Chuẩn hóa các Cơ sở dữ liệu 

thành phần của Cơ sở dữ liệu 

ngành Tài nguyên và Môi 

trường đã được xây dựng.  

Văn bản số 

10208/UBND-

VP ngày 22 

tháng 8 năm 

2022 

Phó Giám đốc 

Lê Anh Tú 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Phòng Tài 

nguyên nước, 

Chi cục Bảo 

vệ môi trường 

Cơ sở dữ 

liệu thành 

phần của 

CSDL 

ngành Tài 

nguyên và 

Môi trường 

đã được 

chuẩn hóa 

Năm 2023 

10 

Thực hiện xây dựng dịch vụ 

chia sẻ thông tin, dữ liệu các 

thành phần Cơ sở dữ liệu 

ngành Tài nguyên và Môi 

trường. 

Văn bản số 

10208/UBND-

VP ngày 22 

tháng 8 năm 

2022 

Phó Giám đốc 

Lê Anh Tú 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các phòng 

chuyên môn, 

các cơ quan, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Phần mềm Năm 2023 

11 

Tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quyết định ban hành Quy 

chế quản lý, vận hành hệ thống 

Văn bản số 

14057/UBND-

VP ngày 30 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

Thanh tra Sở 

Quyết định 

ban hành 

Quy chế 

Năm 2023 



xviii 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

Panoled ngoài trời trên địa bàn 

tỉnh.  

tháng 9 năm 

2021 

nguyên và 

Môi trường 

quản lý, vận 

hành hệ 

thống 

Panoled 

ngoài trời 

trên địa bàn 

tỉnh. 

12 
Lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành 

Tài nguyên và Môi trường.  

Kế hoạch số 

73/KH-UBND 

ngày 04 tháng 

5 năm 2021 

Phó Giám đốc 

Lê Anh Tú 

Trung tâm 

Công nghệ 

thông tin Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Các phòng 

chuyên môn, 

các cơ quan, 

đơn vị trực 

thuộc Sở 

Hồ sơ tài 

liệu 
Năm 2023 

XII KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH (05 nhiệm vụ) 

1 

Xây dựng phương án tự chủ 

của các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường giai đoạn 2023 

- 2025 

Nghị định số 

60/2021/NĐ-

CP ngày 

21/6/2021 của 

Chính phủ 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các các cơ 

quan, đơn vị 

trực thuộc sở 

Quyết định 

phê duyệt 

phương án 

tự chủ 

Quý I/2023 

2 

Tham mưu HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết ban hành 

danh mục Danh mục dịch vụ 

công sử dụng ngân sách Nhà 

nước của ngành tài nguyên và 

môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu 

Nghị định số 

60/2021/NĐ-

CP ngày 

21/6/2021 của 

Chính phủ 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các các cơ 

quan, đơn vị 

trực thuộc sở 

Nghị quyết 
Kỳ họp giữa 

năm 

3 

Xây dựng Bộ đơn giá thu 

nhận, lưu trữ, bảo quản và 

cung cấp thông tin, dữ liệu tài 

Văn bản số 

12412/UBND-

VP ngày 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các phòng 

chuyên môn, 

các cơ quan, 

Quyết định Quý IV/2023 



xix 

STT Nhiệm vụ 
Văn bản 

chỉ đạo 

Lãnh đạo Sở 

phụ trách 

Cơ quan 

chủ trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Sản phẩm 

dự kiến 

Thời gian 

hoàn thành 

nguyên và môi trường trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

06/10/2022 

của UBND 

tỉnh 

đơn vị trực 

thuộc sở 

4 

Xây dựng Chương trình thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2023, hướng dẫn các đơn 

vị trực thuộc tự chấm điểm, 

thẩm định tự chấm điểm và 

báo cáo kết quả thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí năm 

2023 

Nghị định số 

84/2014/NĐ-

CP ngày 

08/9/2014 của 

Chính phủ 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các phòng 

chuyên môn, 

các cơ quan, 

đơn vị trực 

thuộc sở 

Quyết định, 

Báo cáo 
Năm 2023 

5 

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức 

kiểm tra công tác tài chính, kế 

toán năm 2023 tại các cơ quan, 

đơn vị trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Quyết định số 

67/2004/QĐ-

BTC ngày 

18/3/2004 của 

Bộ Tài chính 

Giám đốc 

Nguyễn Văn Hải 

Phòng Kế 

hoạch – Tài 

chính 

Các phòng 

chuyên môn, 

các cơ quan, 

đơn vị trực 

thuộc sở 

Kế hoạch, 

Thông báo 

kết quả 

Năm 2023 
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