
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
 HUYỆN CHƠN THÀNH 

 
Số:         /KH-UBND 

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

 
           Chơn Thành, ngày     tháng    năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực 
Tài nguyên và Môi trường 

       _________ 

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện 
Chơn Thành về việc phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp 
xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022. 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến pháp 
luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả các quy định của 
pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đến các cơ quan, đơn vị, nhân dân 
trên địa bàn huyện. Qua công tác phổ biến, giúp cán bộ, công chức tiếp cận, nghiên 
cứu các và chấp hành đúng nội dung quy định của pháp luật về Tài nguyên và Môi 
trường trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. 

2. Yêu cầu 

- Hội nghị cần được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, đúng 
nội dung và thành phần tham dự; đảm bảo yêu cầu giãn cách vị trí phòng, chống 
dịch theo quy định. 

- Các thành phần tham dự Hội nghị phải nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ nội dung 
của các văn bản pháp luật làm cơ sở áp dụng trong thực tiễn công tác và thực hiện 
đúng các quy định của pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 

II. NỘI DUNG – THỜI GIAN – THÀNH PHẦN - ĐỊA ĐIỂM 

1. Chuyên đề pháp luật thuộc lĩnh vực môi trường 

1.1 Nội dung 

- Luật bảo vệ môi trường;  

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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1.2.  Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong tuần làm việc thứ 3 của tháng 4 năm 
2022 (Cụ thể sẽ có thông báo sau). 

  1.3. Thành phần tham dự: Khoảng 363 người (kèm theo danh sách) 

- Lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa huyện (23 người).  

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã, công chức Tư pháp – Hộ tịch, công 
chức Địa chính, công chức Tài chính; công chức Giao thông-Xây dựng, Trưởng 
Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, 
UBMTTQ xã, Đoàn thanh niên các xã, thị trấn (90 người). 

- Trưởng các khu phố, ấp trên địa bàn huyện (70 người). 

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (180 người). 

2. Chuyên đề pháp luật về đất đai, khoáng sản 

2.1. Nội dung 

- Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 

- Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng. 

- Chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư các dự án: Quyết định số 
18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; Quyết 
định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số điều của quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định 
cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành theo Quyết định 
số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 
05/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh về việc quy định đơn giá bồi 
thường, hỗ trợ về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 
tỉnh Bình Phước.  

- Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Bình 
Phước quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với từng 
hành vi vi phạm quy định tại Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của 
Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 31/03/2022 của UBND tỉnh Bình 
Phước về việc ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ và hoạt động khoáng sản trên 
địa bàn tỉnh Bình Phước. 

2.2. Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong tuần làm việc thứ 4 của tháng 4 năm 
2022 (Cụ thể sẽ có thông báo sau). 

2.3. Thành phần mời tham dự: Khoảng 190 người (kèm theo danh sách) 

- Lãnh đạo, công chức các cơ quan, đơn vị trên địa huyện (16 người). 

- Lãnh đạo, viên chức, người lao động công tác tại Văn phòng đăng ký đất 
đai - Chi nhánh Chơn Thành, Trung tâm phát triển quỹ đất (50 người).  



3 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã, công chức Tư pháp – Hộ tịch, công chức 
Địa chính, Công chức Tài chính; công chức Giao thông - Xây dựng, Trưởng Công 
an xã, thị trấn (54 người). 

- Trưởng các khu phố, ấp (70 người). 

3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

III. KINH PHÍ: Trích từ kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục 
pháp luật năm 2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Liên hệ mời Báo cáo viên triển khai các nội dung tại Hội nghị; cung cấp bộ tài liệu 
gốc để Phòng Tư pháp nhân bản, chuẩn bị bài phát biểu khai mạc của Lãnh đạo huyện. 

 2. Phòng Tư pháp   

Có trách nhiệm bố trí người dẫn chương trình; chuẩn bị hội trường, dự trù kinh 
phí, in ấn tài liệu, đảm bảo công tác hậu cần. 

3. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phối hợp với phòng Tư pháp, phòng 
Tài nguyên và Môi trường bố trí lịch làm việc, hội trường, thẩm định bài phát biểu cho 
Lãnh đạo UBND huyện. 

4. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện: Phối hợp với Phòng Tư pháp 
huyện đưa tin về hội nghị. 

5. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn 

- Thông báo và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thuộc cấp quản lý tham 
dự hội nghị đúng thành phần, thời gian quy định. 

- UBND các xã, thị trấn cử cán bộ tư pháp theo dõi, quản lý và chịu trách 
nhiệm về việc tham gia Hội nghị của công chức, cán bộ đơn vị quản lý. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật thuộc lĩnh vực Tài 
nguyên và Môi trường. UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối 
hợp tổ chức thực hiện; bảo đảm đạt kết quả cao./. 

Nơi nhận: 
- TTHU, TT.HĐND huyện (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan; 
- LĐVP, CV: Luyến, Lành; 
- Lưu: VT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

Nguyễn Thị Hải Vân 
 

 
 
 



4 

DANH SÁCH  
MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 

 LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 
(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND  ngày    tháng 4 năm 2022 của UBND huyện) 

 
TÊN ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 

Văn phòng HĐND-UBND huyện 2 

Phòng Tài nguyên và Môi trường  5 

Phòng Tư pháp 2 

Thanh tra huyện 2 

Phòng Văn hoá - Thông tin 2 

Phòng Giáo dục - Đào tạo 2 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 2 

UBMTTQ VN huyện Chơn Thành 2 

Hội Nông dân huyện 2 

Huyện đoàn 2 

UBND các xã, thị trấn ( Chủ tịch, Phó chủ tịch, công 
chức tư pháp – hộ tịch, công chức địa chính – môi 
trường, công chức giao thông xây dựng, Trưởng công 
an, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, UBMTTQ, 
Đoàn thanh niên các xã, thị trấn) 

90 

Trưởng các ấp, khu phố 70 
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 180 

TỔNG CỘNG 363 
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DANH SÁCH  
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THAM DỰ HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT 

 LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, KHOÁNG SẢN 
(Kèm theo Kế hoạch số:     /KH-UBND  ngày    tháng   năm 2022 của UBND huyện) 

 

TÊN ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
Văn phòng HĐND-UBND huyện 2 

Phòng Tài nguyên và Môi trường  7 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 2 

Phòng Tư pháp 2 

Thanh tra huyện 2 

Ban quản lý dự án ĐT XD huyện 1 

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện 30 

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện 20 

UBND các xã, thị trấn ( Chủ tịch, Phó chủ tịch, công chức tư 
pháp – hộ tịch, công chức địa chính – môi trường, công chức 
giao thông xây dựng, Trưởng công an xã, thị trấn) 

54 

 
Trưởng các ấp, khu phố 70  

TỔNG CỘNG 190  
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