
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác tổ chức cán bộ  

và cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 

  

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Về công tác tổ chức biên chế 

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện Đề án tăng cường năng lực tổ chức bộ máy 

và đội ngũ công chức, viên chức ngành TN&MT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2030; Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực 

TN&MT; báo cáo đánh giá, rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy ngành TN&MT nhiệm 

kỳ 2016 - 2021; dự thảo Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ 

môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Tổ chức tổng kết, đánh giá cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT trong nhiệm kỳ 

Chính phủ 2016-2021; kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 

25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, 

sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả 

và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp; kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết số 39-

NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức; kết quả thực hiện các đề án, nhiệm vụ được giao 

tại Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị Trung ương 6 khóa XII 

ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; báo cáo kết quả sắp 

xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo yêu cầu Nghị quyết số 56/2017/QH14; 

báo cáo kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy; quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên 

chức giai đoạn 2015 - 2020. 

Trình Bộ trưởng phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên TN&MT miền Nam, Điều lệ Tổ chức và hoạt động 

của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên TN&MT Việt Nam. Thẩm định, 
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báo cáo Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Đề án thành lập Trung tâm Thông tin, dữ 

liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Đề án xây dựng Trung tâm quốc tế về rác 

thải nhựa đại dương; xây dựng Báo cáo của Bộ về đề xuất của Hội Thủy lợi Việt 

Nam; hướng dẫn các Trường đại học trực thuộc Bộ tổ chức kiện toàn Hội đòng 

trường theo quy định của Luật giáo dục đại học 2019. 

Tếp tục rà soát kiện toàn, sắp xếp các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc Bộ1; 

cử cán bộ tham gia các Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc các tổ chức phối hợp liên ngành 

theo yêu cầu2; rà soát và đề xuất điều chỉnh phân công lãnh đạo Bộ tham gia các tổ 

chức phối hợp liên ngành. 

Tổ chức xây dựng danh mục vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành 

TN&MT của các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành 

TN&MT từ Trung ương đến địa phương theo yêu cầu của Bộ Nội vụ và Ban Tổ 

chức Trung ương. Tham mưu phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc 

năm 2020 cho các cơ quan, tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Bộ; xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị 

sự nghiệp gửi Bộ Nội vụ theo quy định; đề nghị bổ chuyển đổi  

2. Về công chức, viên chức và chế độ, chính sách 

Tổ chức rà soát các quy định, quy chế về quản lý, sử dụng công chức, viên 

chức nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng công chức, viên chức bảo 

đảm phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện của Bộ, của Ngành3; tổ chức nghiên 

cứu, góp ý có chất lượng đối với các dự thảo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư, Chính phủ và các bộ, ngành và địa phương; tham mưu Ban Cán sự đảng, lãnh 

đạo Bộ ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ liên quan. 

Xây dựng, trình ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai văn bản của Ban 

Cán sự đảng Bộ, Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 11/02/2020 của Bộ trưởng về 

chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực 

hoạt động công vụ, chủ động phòng ngừa vi phạm, tiêu cực, tham nhũng trong đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 

                                           
1  Kiện toàn Ủy ban sông Mê công Việt Nam 
2 Ban Chỉ đạo Quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam; Ban Chỉ 

đạo quốc gia về phòng chống thiên tai; Ủy ban quốc gia về Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; Hội đồng 

điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long; ... 
3 Tổ chức rà soát, sửa đổi Quy chế quản lý công chức, viên chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy định về 

tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ tài nguyên và Môi trường; Quy định 

về trình tự, thủ tục, hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,...; Hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
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27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ  

tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động thuộc Bộ TN&MT4. 

Tiếp tục đổi mới phương pháp đánh giá và phân loại công chức, viên chức; 

tổng hợp kết quả đánh giá thủ trưởng và kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai 

đoạn 2020 - 2021, 2021 - 2026; tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh 

đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng thuộc Bộ TN&MT5; tổ chức thực hiện công tác 

tuyển dụng công chức, viên chức theo quy định; thực hiện quy trình, thủ tục bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm kiện 

toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác của các đơn vị trực 

thuộc Bộ; thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thực 

hiện các nhiệm vụ về tinh giản biên chế theo kế hoạch; thẩm định, phê duyệt kế 

hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Tiến hành kiểm tra công tác tổ chức cán bộ tại một số đơn vị trực thuộc Bộ 

và một số Sở TN&MT. 

3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  

Triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức của Bộ TN&MT năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 3275/QĐ-

BTNMT ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng) với mục tiêu trang bị kiến thức, kỹ năng, 

phương pháp thực thi nhiệm vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức và 

hoạt động nghề nghiệp của viên chức; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành, 

lĩnh vực và sự phát triển của đất nước. 

Tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng và tình hình thực hiện kinh phí đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi 

dưỡng năm 2021; triển khai việc xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” và “Nhà 

giáo Ưu tú” năm 2020; thực hiện điều tra, khảo sát phục vụ công tác đào tạo bồi 

dưỡng theo Kế hoạch; triển khai xây dựng chương trình về học tập ngoại ngữ cho 

công chức, viên chức của Bộ giai đoạn 2020 - 2030; tiếp tục thực hiện đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đạo tạo, khuyến học, khuyến tài. 

                                           
4 Ban hành theo Quyết định số 347/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020 của Bộ trưởng Bộ TN&MT. 
5 Hoàn thành việc thi tuyển chức danh Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu; 

Trưởng phòng Hải văn, Trung tâm Quan trắc khí tượng thuỷ văn, Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn. Tổ chức vòng 1 

(thi viết) thi tuyển chức danh Trưởng phòng Đăng ký, Cục Đăng ký đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai. 
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Trong 06 tháng đầu năm 2020, Bộ đã cử 143 lượt công chức, viên chức, người 

lao động đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước nhằm nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ và bảo đảm tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch, bậc6.  

4. Về công tác cải cách hành chính 

Tổ chức xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch CCHC; đôn đốc các 

đơn vị triển khai thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Tiếp tục chỉ 

đạo việc đẩy mạnh và thường xuyên quán triệt, nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, sự phối hợp của các tổ chức đảng, đoàn thể 

trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, nhiệm 

vụ CCHC; gắn trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ CCHC. 

Tổ chức tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020, định hướng 2021-2030 của Bộ. 

Thực hiện Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” theo hướng 

dẫn của Bộ Nội vụ. Kết quả tự đánh giá Chỉ số CCHC năm 2019 của Bộ đạt 

84.78/100 điểm (xếp thứ 7 trên tổng số các bộ, cơ quan ngang bộ, tăng 02 bậc so 

với năm 2018), xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Sau khi chỉ số được công bố, 

Bộ đã tổ chức phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến 

Chỉ số CCHC của Bộ và rút ra những bài học kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp để 

khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao, cải thiện Chỉ số CCHC của Bộ; 

tham mưu khen thưởng kịp thời các cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác 

CCHC nhằm ghi nhận nỗ lực, cống hiến trong công tác CCHC và tạo động lực 

phấn đấu trong thời gian tiếp theo. 

Tham mưu xây dựng văn bản gửi địa phương về việc nâng cao chỉ số SIPAS 

trong thời gian tiếp theo nhằm đạt mục tiêu Chính phủ đề ra trong năm 2020 (sự hài 

lòng của cá nhân, tổ chức đối với lĩnh vực đất đai, môi trường đạt trên 80%). 

                                           
6 Trình Bộ cử 02 cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 khóa 79; 01 công chức đi 

học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên cao cấp; 04 công chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên 

chính; 01 công chức đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; 15 công chức đi 

học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; 02 công chức đi học khóa đào tạo trung cấp lý luận - 

hành chính; 84 cán bộ tham gia xét tuyển đào tạo cao cấp lý luận hệ tập trung và không tập trung, 04 cán bộ xét 

tuyển hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị năm 2020; 20 công chức, viên chức tham gia tập huấn trực 

tuyến triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Quyết định số 458/QĐ-TTg tại Viện Nghiên cứu phát triển 

Giáo dục và Nghề nghiệp STP, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; 01 viên chức đi đào tào tiến sĩ tại 

Úc; 02 viên chức tham gia Chương trình học bổng môi trường toàn cầu của Hàn Quốc;  01 viên chức tham gia khóa 

đào tạo về bảo tồn môi trường và bền vững tại Thái Lan; 02 viên chức đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng anh tại 

Australia, New Zealand; 02 viên chức tham gia Khóa học “Kỹ năng giao tiếp và tiếng Anh trình độ nâng cao” tại 

Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao; 02 viên chức tham gia khóa đào tạo quản lý rủi do thiên tai tại Thái Lan; thông 

báo dự tuyển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo Học bổng Chính phủ Úc, Học bổng thuộc Cơ quan Hợp tác 

quốc tế Hàn Quốc (KOICA) năm 2020; Học bổng Hiệp định Liên bang Nga năm 2020. 



5 

 

 

Chủ trì hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra công tác CCHC; tổ chức kiểm tra 

trực tiếp tại 3/13 đơn vị trực thuộc Bộ theo kế hoạch. Trong quý III và quý IV, Vụ 

sẽ tiếp tục việc kiểm tra các đơn vị còn lại theo đúng kế hoạch đề ra.  

Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Bộ thông qua bộ chỉ số theo dõi, đánh giá.  

II. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ QUÝ II 

1. Cải cách tổ chức bộ máy 

Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 

315-CTr/BCSĐTNMT ngày 01/02/2018 của Ban cán sự đảng Bộ TN&MT thực 

hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 

chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị 

quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. 

Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch định hướng mạng lưới 

các đơn vị sự nghiệp công lập ngành, lĩnh vực TN&MT. 

Triển khai xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về TN&MT trực thuộc Ủy 

ban nhân dân các cấp, thay thế Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV 

ngày 28/8/2014. Trình Bộ trưởng ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức và hoạt 

động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Triển khai rà soát, tổng hợp thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức năm 

202020 và xây dựng Kế hoạch biên chế công chức và Kế hoạch số lượng người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021. 

2. Về công chức, viên chức và chế độ, chính sách 

Tiếp tục tổ chức rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định, quy chế về công tác 

cán bộ7; tổ chức rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai 

đoạn 2020 - 2021, 2021 - 2026.  

Tổ chức rà soát, đề xuất Kế hoạch luân chuyển, sắp xếp, bố trí công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Bộ; tiếp tục thực hiện thí điểm thi 

tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tương đương thuộc Bộ 

                                           
7 Quy chế quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy định về trình tự, thủ tục và hồ sơ bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, thuyên chuyển công tác, thôi giữ chức danh lãnh đạo, quản lý đối 

với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quy định về tiêu 

chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng Hướng 

dẫn của Ban cán sự đảng Bộ về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
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TN&MT; chỉ đạo, tổ chức triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công 

chức, viên chức ngành TN&MT. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2020; 

tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc 

Bộ; thực hiện công tác chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức; thực hiện 

các nhiệm vụ về tinh giản biên chế theo kế hoạch. 

3. Về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  

Triển khai các cuộc điều tra, khảo sát phục vụ việc xây dựng các kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng các chương trình, tài liệu bồi dưỡng thuộc lĩnh vực 

TN&MT. 

Tổ chức triển khai các khóa bồi dưỡng thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp 

năm 2020 theo kế hoạch. 

4. Về cải cách hành chính 

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ trong 

việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch CCHC năm 

2020 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả. 

Tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác CCHC đối với 8/13 đơn vị trực thuộc Bộ 

theo kế hoạch. 

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ. 

Thực hiện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc Bộ thông qua bộ chỉ số theo dõi, đánh giá./. 

 
 VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

 

 

 

 


