UBND TỈNH HẬU GIANG
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2172/STNMT-VP
V/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật quý IV năm 2021; triển khai Kế hoạch
tổ chức “Ngày Pháp luật” và công tác theo
dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021

Hậu Giang, ngày 27 tháng10 năm 2021

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở
Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của
UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Công văn số 1175/STPTT&TDTHPL ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Sở Tư pháp về triển khai Kế hoạch
tổ chức “Ngày Pháp luật” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2021;
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-STNMT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Sở
Tài nguyên và Môi trường về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
năm 2021; Kế hoạch số 56/KH-STNMT ngày 30 tháng 9 năm 2021 của Sở Tài
nguyên và Môi trường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
năm 2021.
Nhằm hạn chế việc tập trung đông người để đảm bảo an toàn trong công
tác phòng, chống dịch COVID-19, quý IV năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi
trường không tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật bằng hình thức tập trung. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực
thuộc Sở triển khai đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc
đơn vị mình phụ trách đầy đủ các nội dung sau:
1. Tiếp tục triển khai quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật thực hiện theo
Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
năm 2021 đi vào chiều sâu, thiết thực gắn với thực hiện các Chương trình, Đề án
về PBGDPL và nhiệm vụ trọng tâm của ngành tài nguyên và môi trường.
3. Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là
các chính sách, quy định mới của ngành tài nguyên và môi trường như Thông tư
số 15/TT-BTNMT ngày 31 tháng 8 năm 2021 Quy định giám định tư pháp trong
lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Thông tư số 17/TT-BTNMT ngày 14 tháng
10 năm 2021 Quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước; thông
tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo Quyết
định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục
hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất
đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi
trường; Quyết định số 1822/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2021 của UBND
về việc phê duyệt Danh sách dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên
Cổng Dịch vụ công tỉnh Hậu Giang. Đặc biệt, bảo đảm các điều kiện an toàn về
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phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các vấn đề khác của xã hội được dư luận
quan tâm.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3995/KH-UBND ngày 19
tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Hậu Giang thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng
cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022”
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 242/QĐ- TTg ngày 26 tháng 02
năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu
quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018 - 2022”.
Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường
(thông qua Văn phòng Sở) chậm nhất ngày 03 tháng 11 năm 2021 để tổng
hợp, báo cáo theo quy định./.
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