
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-TH 
V/v rà soát nội dung liên quan 

đến dự thảo văn bản QPPL do 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì soạn thảo 

 

      Đắk Lắk, ngày         tháng         năm 2020 

        Kính gửi:  

   - Sở Tài nguyên và Môi trường; 

   - Sở Tư pháp. 
 

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 60/TTr-STNMT ngày 

19/2/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị UBND tỉnh ban 

hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, Phó 

Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng 

phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường và tương đương trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh Đắk Lắk, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Để có cơ sở xem xét, báo cáo tập thể thành viên UBND tỉnh thông qua nội 

dung dự thảo, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một 

số nhiệm vụ sau đây: 

1. Nghiên cứu dự thảo Nghị định của Chính phủ về quy định tiêu chuẩn 

chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước (có 

photo văn bản kèm theo) và Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của 

Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức để rà soát, điều chỉnh dự 

thảo Quyết định của Sở Tài nguyên và Môi trường phù hợp với quy định mà 

Chính phủ dự kiến ban hành.  

2. Liên quan đến nội dung này, ngày 19/3/2019, Văn phòng UBND tỉnh 

có Báo cáo thẩm tra độc lập số 197/BC-VPUBND, trong đó, có nêu một số nội 

dung cần nghiên cứu, xem xét. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có 

ý kiến phản hồi đối với từng nội dung đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh, đề 

nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến phản hồi đối với từng nội dung 

(nêu rõ lý do không tiếp thu). 

3. Về bố cục Quy định: Đề nghị nghiên cứu, rà soát và quy định cụ thể 

điều kiện, tiêu chuẩn đối các với chức danh thành từng Điều hoặc Chương, cụ thể:  

a) Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. 



 

 

b) Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Chi cục trưởng, 

Phó Chi cục trưởng; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

c) Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã, 

thành phố. 

Nhận được Công văn này, Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực 

hiện; lấy ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan và gửi Sở Tư pháp 

thẩm định nội dung trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 

15/7/2020./. 
 

Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh (để nghiên cứu, 

thực hiện); 

- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH (Ph 5b). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Nghị 
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