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      Bắc Kạn, ngày      tháng năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Chƣơng trình hành động thực hiện nhiệm vụ  

của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng năm 2019 

 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019; 

Căn cứ Thông báo số 07/TB-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 

09/12/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 

quốc phòng – an ninh năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an 

ninh - quốc phòng năm 2019; 

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà 

nước năm 2019; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện 

nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019. 

Điều 2.Lãnh đạo các phòng, đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm chủ trì và 

phối hợp triển khai thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ yêu cầu. 

Điều 3. Chánh Văn phòng sở, Chánh Thanh tra sở, Trưởng các Phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:     

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (tổng hợp);       

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo);  

- Các Phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Lưu: VT, HH (15b). 
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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng năm 2019 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-STNMT ngày   tháng  năm 2019 

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2018 

Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao, hoàn thành 07/09 nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động của tỉnh 

tại Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 của UBND tỉnh (02/09 nhiệm vụ 

tiếp tục thực hiện trong năm 2019) và hoàn thành 61/62 nhiệm vụ tại Chương trình 

hành động của Sở - Chương trình số 08/CTr-STNMT ngày 23/01/2018. Tuy nhiên, 

trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế đã được kiểm điểm 

như: Việc hoàn thành nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại các công văn, thông báo, công 

điện, chỉ thị một số chưa đảm bảo tiến độ, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 

về công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt thấp (51,2%), chưa kịp 

thời xin lỗi công dân, tỷ lệ tiếp nhận/giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính dịch vụ 

công mức độ 3 đạt thấp, vẫn còn một số phản ánh của cử tri, báo chí về tình trạng ô 

nhiễm môi trường, công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chưa đảm bảo kế hoạch 

đã duyệt... 

Những tồn tại hạn chế trên cần sớm được khắc phục để thực hiện thắng lợi 

những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019 và những 

năm tiếp theo. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 

2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018; Chương trình hành động ban hành kèm theo 

Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 

12/QĐ-BTNMT ngày 02/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

2. Yêu cầu 

Triển khai thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ UBND tỉnh giao bảo đảm tiến độ, 

chất lượng, hiệu quả công việc. 

Có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chủ động thực hiện và tham mưu cho 

UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục, tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thành viên Ban Giám đốc chỉ 



đạo sát sao đối với lĩnh vực phân công phụ trách, giao việc gắn với theo dõi, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện. 

Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị, toàn thể công chức, viên chức, 

người lao động thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi 

công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Nhiệm vụ và giải pháp chung 

Chuẩn bị nội dung đểtham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề 

đánh giá tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả  

trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, nâng cao 

chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đặc biệt là lĩnh vựcđất đai và 

khoáng sản. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 

chính về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giải 

quyết công việc, nhất là giải quyết TTHC.  

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ tổ chức, cá nhân thực 

hiện gửi hồ sơ trực tuyến cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận, 

xử lý, giải quyết đúng quy định.  

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ đặc biệt là 

công tác giải quyết thủ tục hành chính tại cấp huyện, cấp xã và tự kiểm tra, giám 

sát công tác giải quyết thủ tục hành chính tại các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở. 

Công khai kết quả xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định 

hành chính và xin lỗi trực tiếp cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC sai quy định. 

2.Lĩnh vực đất đai: 

Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 

của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1385/UBND-KT ngày 26/3/2018 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Rà soát thủ tục hành chính về thu hồi, giao, cho thuê, chuyển mục đích sử 

dụng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp với pháp luật, đảm bảo nhanh, gọn, hiệu quả; đẩy mạnh công tác giải quyết thủ 

tục hành chính.  

Thực hiện quản lý đất đai công khai, minh bạch, hiệu quả, khai thác hiệu quả 

nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, trong đó: Tham mưu trình 

ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế thúc đẩy tập trung đất 

đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hoàn 

thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; xây dựng bảng giá các loại đất, kế hoạch 



định giá đất cụ thể năm 2019; kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện; kiểm kê 

đất đai; xây dựng phần mềm Cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn. 

Tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tập trung 

tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương, cơ sở để nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh. 

Tham mưu xử lý dứt điểm vướng mắc về đất đai giữa Công ty TNHH MTV 

Lâm nghiệp với các hộ gia đình. 

3.Lĩnh vực Khoáng sản - Tài nguyên nƣớc 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn 

tỉnh theo Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 và Kết luận số 10-KL/TU ngày 

28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Tiếp tục thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 735/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2017.  

Thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả, quản lý quy hoạch, thăm 

dò, khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thị khoáng sản, chống thất thu từ hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020 được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 22/6/2017. 

Tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đã 

được UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp, đôn đốc Viện Địa chất và Khoáng sản khẩn 

trương thi công, sớm hoàn thành nhiệm vụ đánh giá sụt lún tại huyện Chợ Đồn. 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài 

nguyên nước nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về bảo vệ, 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước.  

4.Lĩnh vực môi trƣờng - Biến đổi khí hậu – Đa dạng sinh học 

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25/CT-

TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp 

bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Thực hiện 6 nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2019 tại Quyết định 

số 2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018. 

Nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ về bảo vệ môi trường; kiểm tra, kiểm 

soát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ 

sở chăn nuôi trong quá trình hoạt động trên địa bàn, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm 

môi trường nghiêm trọng, các điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn 

tỉnh. 

Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với 

Biến đổi khí hậu của tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” 

và nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu Bắc Kạn”. 



5.Lĩnh vực Thanh tra  

Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra để chủ động ngăn ngừa những vi 

phạm chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; Thực hiện tốt kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời có chất lượng. 

(Thực hiện theo Biểu tổng hợp đính kèm) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng chuyên môn, đơn vị cụ thể hóa thành kế hoạch thực hiện; định 

kỳ báo cáo tháng, quý, năm gửi Văn phòng Sở. 

2. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh 

(qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) theo quy định./. 
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