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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy định về phân công nhiệm vụ 
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___________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND 

tỉnh Bình Thuận quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên 

chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Bình Thuận; 

 Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND 

tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 

máy, mối quan hệ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận; 

Căn cứ kết quả cuộc họp tập thể Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường 

ngày 08/02/2022; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Nay ban hành Quy định về phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết 

định số 350/QĐ-STNMT ngày 27/9/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc ban hành quy định về phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và 

cá nhân quy định tại Điều 1 căn cứ thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TC. 
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________ ________________________________ 

 Bình Thuận, ngày  15  tháng 02  năm 2022 

                                                

QUY ĐỊNH 

Về phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận 

(Kèm theo Quyết định số    70    /QĐ-STNMT ngày    15   tháng 02  năm 2022 

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận) 

 

                                                 Mục 1 

NGUYÊN TẮC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM, 

QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ VÀ CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ 

 

I. Nguyên tắc phân công nhiệm vụ của Giám đốc Sở và các Phó Giám 

đốc Sở: 

1. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, bàn bạc tập thể, cá nhân phụ 

trách và thực hiện chế độ một thủ trưởng. 

2. Giám đốc Sở lãnh đạo, quản lý chung các hoạt động và công tác của Sở 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và 

Môi trường giao. Giám đốc Sở phân công nhiệm vụ cho các Phó Giám đốc Sở 

phù hợp với năng lực lãnh đạo quản lý và giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ 

của các Phó Giám đốc Sở.  

3. Các Phó Giám đốc Sở giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, thực hiện các lĩnh 

vực công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường theo sự phân công của Giám đốc 

Sở; được sự ủy quyền của Giám đốc Sở giải quyết các công việc thuộc quyền 

hạn của Giám đốc Sở.  

4. Phân công nhiệm vụ của Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc Sở có thể 

thay đổi tùy vào tình hình công việc, nhiệm vụ chính trị do Giám đốc Sở quyết 

định. 

5. Trường hợp Giám đốc Sở đi công tác vắng, Giám đốc Sở phân công 01 

đồng chí Phó Giám đốc Sở thay mặt Giám đốc Sở chỉ đạo giải quyết công việc 

chung của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

II. Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc Sở và các Phó Giám đốc 

Sở; mối quan hệ phối hợp giữa các Phó Giám đốc Sở: 

1. Giám đốc Sở lãnh đạo, quản lý chung các hoạt động và công tác của Sở 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và 

Môi trường giao; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 
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tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường về toàn bộ hoạt động của Sở Tài nguyên 

và Môi trường. 

2. Phó Giám đốc Sở được sử dụng quyền hạn của Giám đốc Sở để giải 

quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, 

trước pháp luật về quyết định của mình. Trong phạm vi lĩnh vực, nhiệm vụ được 

phân công Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm và quyền hạn sau:  

2.1. Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở xây dựng chương trình, quy 

hoạch, kế hoạch, đề án, chính sách liên quan đến lĩnh vực được phân công để Sở 

Tài nguyên và Môi trường duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ 

chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt đồng thời đề xuất những vấn 

đề cần sửa đổi, bổ sung.  

2.2. Phó Giám đốc Sở trực tiếp theo dõi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở 

chịu trách nhiệm chỉ đạo, xử lý thường xuyên các công việc liên quan đến phạm 

vi, trách nhiệm được phân công; đối với các huyện, thị xã, thành phố được Giám 

đốc Sở phân công phụ trách, Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm chỉ đạo các 

nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành; đối với những vấn 

đề lớn, quan trọng, nhạy cảm có ảnh hưởng đến kinh tế, xã hội địa phương thì 

Phó Giám đốc Sở phải báo cáo, xin ý kiến Giám đốc Sở trước khi giải quyết.  

2.3. Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực công tác chuyên môn nào sẽ chịu 

trách nhiệm theo dõi tổng hợp, hướng dẫn, chỉ đạo chung về chuyên môn đó; 

được ký thay Giám đốc Sở các văn bản trong phạm vi các lĩnh vực, công việc 

được phân công.  

2.4. Chủ động báo cáo với Giám đốc Sở để xử lý những vấn đề vượt quá 

thẩm quyền giải quyết. Đề xuất với Giám đốc Sở các chủ trương, biện pháp tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Hàng tuần, các Phó Giám đốc Sở có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở về kết quả 

xử lý các công việc được giao, nội dung các cuộc họp được Giám đốc Sở cử đi 

họp.  

2.5. Chủ trì trong việc phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương họp 

bàn giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền được phân công. 

2.6. Tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thành lập theo yêu cầu 

công việc chung. 

2.7. Ngoài các nhiệm vụ cụ thể được phân công nhiệm vụ, các Phó Giám 

đốc Sở có trách nhiệm quán xuyến hoạt động chung để có thể đảm nhận các 

nhiệm vụ khác khi Giám đốc Sở giao nhiệm vụ.  

3. Trong thực thi nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến nhiệm vụ do Phó 

Giám đốc khác phụ trách, các Phó Giám đốc chủ động, phối hợp giải quyết công 



 

4 

 

 

 

việc khi cần thiết. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa các Phó Giám đốc 

Sở thì báo cáo Giám đốc Sở, Ban Giám đốc xem xét, quyết định. 

4. Các Phó Giám đốc Sở tăng cường bố trí thời gian kiểm tra, kiểm soát, 

đôn đốc việc thực thi nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở được giao 

phụ trách để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian, tiến độ quy định theo 

các nội dung chỉ đạo của Giám đốc Sở. 

Mục 2 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

I. Đồng chí Trần Hữu Thành - Giám đốc Sở: 

Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

và Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý nhà nước ngành tài nguyên 

và môi trường trên địa bàn tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. Trực tiếp phụ trách những nhiệm vụ sau: 

- Công tác tổ chức bộ máy và quản lý cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động; 

- Công tác thi đua khen thưởng; 

- Công tác cải cách hành chính; 

- Công tác Kế hoạch Tài chính ngành; 

- Công tác xây dựng Kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; 

- Trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân 01 ngày trong tháng; trường hợp 

không thực hiện được do bận công tác đột xuất thì có Giấy ủy quyền cho 01 Phó 

Giám đốc Sở thực hiện việc tiếp dân theo quy định. 

- Theo dõi chung công tác thanh tra của Sở và công tác giải quyết tố cáo 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

- Thừa ủy quyền của UBND tỉnh ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. 

- Theo dõi công tác giải quyết các khiếu nại, tranh chấp đất đai, xử lý vi 

phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền của Sở. 

- Thừa ủy quyền của UBND tỉnh ký các hồ sơ về Đánh giá tác động môi 

trường, Phương án cải tạo phục hồi môi trường, Đề án chi tiết về Bảo vệ môi 

trường. 
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- Thừa ủy quyền của UBND tỉnh ký ban hành: Quyết định thành lập hội 

đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và danh sách cơ quan, tổ 

chức, chuyên gia để lấy ý kiến phản biện trong trường hợp cần thiết theo quy 

định tại khoản 3 Điều 24 Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định phê duyệt danh 

sách cơ quan, tổ chức, chuyên gia lấy ý kiến trong trường hợp thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường thông qua việc lấy ý kiến và danh sách cơ quan, tổ 

chức, chuyên gia để lấy ý kiến phản biện trong trường hợp cần thiết theo quy 

định tại khoản 3 Điều 24 Luật Bảo vệ môi trường; ký các văn bản, báo cáo thẩm 

định theo quy định; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, thẩm định lại 

Phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản. 

- Trực tiếp chỉ đạo công việc của các phòng, đơn vị: Văn phòng Sở và 

Thanh tra Sở. 

- Theo dõi, giúp đỡ toàn diện công tác tài nguyên và môi trường của thành 

phố Phan Thiết và huyện Phú Quý. 

II. Đồng chí Đỗ Văn Thái - Phó Giám đốc Sở: 

Trực tiếp phụ trách những lĩnh vực công tác sau: 

- Được Giám đốc Sở ủy quyền ký giải quyết các công việc khi Giám đốc 

Sở vắng mặt (trừ ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho tổ chức). 

- Theo dõi, chỉ đạo công tác: Bảo vệ môi trường và biển đảo. 

- Theo dõi công tác ISO của Sở; 

- Theo dõi công tác thanh tra chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực Bảo vệ 

môi trường; biển và hải đảo. 

- Chủ trì giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường, biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh. 

- Ký thay Giám đốc Sở các chứng từ, hợp đồng kinh tế liên quan đến kinh 

phí chi thường xuyên và chi công việc ngành và các hợp đồng, thanh lý liên 

quan khác đến các lĩnh vực đã được phân công. 

- Trực tiếp chỉ đạo công việc của các phòng, đơn vị: Chi cục Bảo vệ môi 

trường; Phòng Biển và Hải đảo và Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Theo dõi, tham gia các Ban Chỉ đạo theo phân công. 

- Theo dõi, giúp đỡ toàn diện công tác tài nguyên và môi trường huyện Tuy 

Phong và Bắc Bình. 
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III. Đồng chí Trần Ngọc Tân - Phó Giám đốc Sở: 

Trực tiếp phụ trách những lĩnh vực công tác sau: 

- Theo dõi, chỉ đạo công tác:  

+ Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ 

chức thực hiện văn bản đó (trừ lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). 

+ Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, 

lập bản đồ hành chính. 

+ Công tác lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng 

đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất. 

+ Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

+ Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất. 

+ Quản lý tài chính về đất đai và giá đất. 

+ Thống kê, kiểm kê đất đai. 

+ Xây dựng hệ thống thông tin đất đai. 

+ Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định 

của pháp luật về đất đai (trừ lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). 

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai (trừ lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư). 

+ Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản 

lý và sử dụng đất đai (trừ lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). 

- Ký thay Giám đốc Sở hợp đồng thuê đất đối với tổ chức và thẩm định ký 

bản đồ trích đo địa chính. 

- Trực tiếp chỉ đạo công việc của các đơn vị: Chi cục Quản lý đất đai, 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. 

- Theo dõi, tham gia các Ban Chỉ đạo theo phân công. 

- Theo dõi các hoạt động, giúp đỡ toàn diện công tác tài nguyên và môi 

trường các huyện: thị xã La Gi và huyện Hàm Tân. 

IV. Đồng chí Phan Thị Xuân Thu – Phó Giám đốc Sở 

Trực tiếp phụ trách những lĩnh vực công tác sau: 
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- Theo dõi, chỉ đạo công tác: tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước - khí 

tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; công nghệ thông tin. 

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi công tác thanh tra chuyên ngành liên quan đến 

lĩnh vực khoáng sản; Tài nguyên nước - khí tượng thủy văn; Biến đổi khí hậu. 

- Chủ trì giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên 

nước, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

- Trực tiếp chỉ đạo công việc của các phòng, đơn vị: Phòng Tài nguyên 

nước và khoáng sản và Trung tâm Công nghệ thông tin.  

- Theo dõi, tham gia các Ban Chỉ đạo theo phân công. 

- Theo dõi, giúp đỡ toàn diện công tác tài nguyên và môi trường huyện 

Hàm Thuận Bắc và huyện Hàm Thuận Nam. 

V. Đồng chí Trần Hữu Minh Tùng – Phó Giám đốc Sở 

Trực tiếp phụ trách những lĩnh vực công tác sau: 

- Theo dõi, chỉ đạo công tác:  

+ Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ 

chức thực hiện văn bản trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

+ Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất. 

+ Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính; 

+ Đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

+ Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

+ Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy định 

của pháp luật về đất đai trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

+ Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư. 

+ Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quản 

lý và sử dụng đất đai trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

+ Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai trong lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư. 

+ Lập, quản lý hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, 

ký bản đồ địa chính thuộc dự án 920. Ký các quyết định, văn bản, bản đồ địa 

chính, hồ sơ liên quan đến Dự án 920. 
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- Theo dõi, tham gia các Ban Chỉ đạo theo phân công.  

- Trực tiếp chỉ đạo công việc của các phòng, đơn vị: Trung tâm Phát triển 

quỹ đất; Văn phòng Đăng ký đất đai; Ban Quản lý Dự án xây dựng hệ thống Hồ 

sơ địa chính và Cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận. 

- Theo dõi các hoạt động, giúp đỡ toàn diện công tác tài nguyên và môi 

trường các huyện: Tánh Linh và Đức Linh. 

Mục 3 

PHÂN CÔNG VIỆC KÝ VĂN BẢN 

1. Giám đốc Sở ký các Tờ trình, Công văn, Báo cáo có nội dung gửi Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, 

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

2. Các Phó Giám đốc Sở phụ trách theo lĩnh vực được phân công ký thay 

Giám đốc Sở các văn bản gửi các sở, ban, ngành và các huyện; các tổ chức cá 

nhân thuộc thẩm quyền quản lý. Ký các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn 

thực hiện của các phòng, đơn vị báo cáo kết quả cho Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 

các văn bản khác theo quy định của pháp luật và không ký các văn bản thuộc 

quy định tại Khoản 1, Mục 3 của Quyết định này.  

3. Giám đốc Sở, các Phó Giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn 

khi tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng của tỉnh thành lập được phân công theo 

đúng quy định. 

Mục 4 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giám đốc, Phó Giám đốc Sở căn cứ quyền hạn, nhiệm vụ được phân công 

thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng, 

đơn vị nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.  

2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ nội dung Quyết định 

này tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Đối những khó khăn, vướng mắc 

phải kịp thời báo cáo Phó Giám đốc Sở phụ trách chỉ đạo, giải quyết kịp thời. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh giữa các 

nhiệm vụ được phân công, các đồng chí trong Ban Giám đốc thống nhất và điều 

chỉnh nhiệm vụ cho phù hợp./. 
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