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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /BC-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày       tháng 11 năm 2019 

     

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2019 và                                                                       

triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 

1. Lĩnh vực đất đai 

Tiếp nhận 03 hồ sơ thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 01 

hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất; 05 hồ sơ định giá đất; 3.087 hồ sơ cấp, đổi, 

đính chính, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cung cấp thông tin đất 

đai, đăng ký biến động đất đai, đăng ký giao dịch bảo đảm, trong đó: đã giải 

quyết xong 1.767  hồ sơ (trình UBND tỉnh phê duyệt: 28 hồ sơ đất tổ chức; kiểm 

tra, thẩm định và cấp giấy chứng nhận, xác nhận biến động đất đai cho 1.739  gia 

đình, cá nhân, tổ chức); chuyển trả, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện 62 hồ sơ, 

đang giải quyết 1.267 hồ sơ. Kiểm tra bản đồ trích đo địa chính 09 công trình, dự 

án.  

Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ thủ tục đất đai và hoàn 

thiện dự án đầu tư, xác định giá đất cụ thể, hướng dẫn các địa phương, doanh 

nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá 

đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 

29/11/2018 của UBND tỉnh. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiến hành 

tổ chức họp và kiểm tra thực tế tại các khu vực thực hiện dự án để giải quyết, tháo 

gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, địa phương. 

Tham gia đóng góp ý kiến các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chủ 

trường dự án đầu tư: 14 công trình, dự án. 

Thực hiện tốt việc triển khai các nhiệm vụ, chương trình, dự án, cụ thể: (1) 

Điều tra đánh giá đất đai tỉnh Bắc Kạn: Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 

kết quả tại Tờ trình số 348/TTr-STNMT ngày 12/11/2019; (2) Dự án xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai huyện Na Rì và thành phố Bắc Kạn: Thực hiện kiểm tra nghiệm 

thu cơ sở dữ liệu địa chính cấp xã, đôn đốc thực hiện hoàn thành xây dựng cơ sở 

dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; đối soát, tích hợp dữ liệu vào 

hệ thống, đôn đốc thực hiện vận hành thử nghiệm cơ sở dữ liệu đất đai và tổ chức 

kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm; (3) Kiểm kê đất đai năm 2019: Ban 

hành Văn bản số 2159/STNMT-ĐĐ ngày 25/10/2019 hướng dẫn các huyện, thành 

phố một số nội dung thực hiện kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019; (4) Dự án xây dựng bảng giá đất 05 năm: Trình UBND tỉnh ban 



2 
 

hành Tờ trình, trình HĐND tỉnh khóa IX tại kỳ họp tháng 12/2019 tại Văn bản số 

2152/STNMT-ĐĐ ngày 31/10/2019. 

.2. Lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước 

2.1. Lĩnh vực khoáng sản 

Tiếp nhận 11 hồ sơ (08 hồ sơ mới, 03 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang), trong 

đó đã trình UBND tỉnh phê duyệt 02 hồ sơ phê duyệt trữ lượng, 01 hồ sơ cấp giấy 

phép khai thác tận thu, đang giải quyết: 08 hồ sơ. 

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về khai thác khoáng 

sản. 

Tham mưu và dự thảo văn bản cho UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Quốc Phòng 

và Bộ Tư Lệnh Quân khu I về khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản đối với các 

khu vực: Bó liều, xã Đồng Lạc và xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn; Kéo Lếch, xã 

Nghĩa Tá, xã Lương Bằng và xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn. Tham mưu UBND 

tỉnh giải quyết đề nghị của 03 doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến hoạt 

động khai thác khoáng sản. 

Đề nghị Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán 

kinh phí cho hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

 2.2. Lĩnh vực tài nguyên nước  

Tiếp nhận 04 hồ sơ trong đó có 02 hồ sơ chuyển từ kỳ trước sang. Đã giải 

quyết xong 01 hồ sơ, đang tiếp tục giải quyết 03 hồ sơ. 

Xây dựng đề cương dự án điều tra đánh giá tài nguyên nước dưới đất. 

Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước. 

3. Lĩnh vực môi trường, Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 

3.1. Lĩnh vực môi trường 

Tiếp nhận 09 hồ sơ trong đó có 08 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang, cụ thể: 

03 hồ sơ báo cáo ĐTM, 01 hồ sơ phương án cải tạo phục hồi môi trường, 04 hồ 

sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, 01 hồ sơ sổ đăng ký chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại. Giải quyết xong: 02 hồ sơ, chủ đầu tư đang hoàn 

thiện: 07 hồ sơ. 

Thực hiện báo cáo Tổng kết, đánh giá tình hình triển khai Đề án tổng thể 

bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu năm 2019 và Kế hoạch tổng kết triển khai đề 

án giai đoạn 2006- 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; báo cáo kết quả thực hiện 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế 

hoạch phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; rà soát nội dung hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí xã 

nông thôn mới; xem xét, giải quyết các nội dung Truyền hình VTV1 đưa tin; tiếp 

thu, xử lý thông tin Báo Thanh tra đăng phát tháng 9/2019 
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Tổ chức thực hiện các thủ tục đấu thầu dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục 

vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường theo kế 

hoạch: (1) Nhiệm vụ mua, lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt cho huyện Bạch Thông: 

Thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu. 

Hiện tại, đã ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu, hiện tại đang trong thời gian 

thực hiện hợp đồng; (2) Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường 

tỉnh Bắc Kạn: Thực hiện xong các thủ tục đấu thầu theo quy định, hiện đơn vị tư 

vấn đang triển khai thực hiện; (3) Kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và 

kiểm tra, xác nhận công trình bảo vệ môi trường: Hiện nay đã tiến hành lấy mẫu 

xong các đơn vị theo kế hoạch; (4) Điều tra, khảo sát xây dựng báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường năm 2019: Ban hành Văn bản số 1930/STNMT-MT ngày 

26/9/2019 đề nghị UBND các huyện thực hiện  báo cáo công tác bảo vệ môi 

trường năm 2019; (5) Tổng hợp Bộ chỉ thị về môi trường: Hiện đang thực hiện 

xin số liệu của các sở, ban, ngành để triển khai thực hiện. 

3.2. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 

Chuyển các bản tin thời tiết cho các huyện, thành phố xử lý. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 

56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị. 

Thực hiện các nhiệm vụ, dự án về biến đổi khí hậu: (1) Xây dựng kế hoạch 

ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn 2050: tổ chức lựa 

chọn nhà thầu và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn, hiện đơn vị tư vấn đang triển 

khai thực hiện theo các nội dung của hợp đồng đã ký kết                                                                                                                      

(2) Đánh giá khí  hậu tỉnh Bắc Kạn: Đã ký xong hợp đồng với đơn vị tư vấn và 

đơn vị tư vấn đang triển khai các nội dung theo Hợp đồng được ký kết. 

4. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tổ chức tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân UBND tỉnh theo yêu cầu 

của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh: 01 buổi. 

Tiếp nhận 07 đơn trong đó có 04 đơn từ kỳ trước chuyển sang, đã giải 

quyết xong 01 đơn, đang giải quyết 05 đơn, lưu đơn theo quy định 01 đơn.. 

Thực hiện thanh tra 09 tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 

thanh tra, kiểm tra năm 2019;  kiểm tra việc quản lý sử dụng đất của 04 Công ty 

Cổ phần theo kiến nghị của kiểm toán nhà nước. 

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty TNHH Hải 

Nam với tổng số tiền xử phạt là 8.000.000 đồng. 

5. Dịch vụ công: 

5.1. Dịch vụ công về đất đai 

Thực hiện nhiệm vụ đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính đất lâm nghiệp, xây 

dựng hệ thống hồ sơ địa chính khu đo 02 đơn vị: Đại Sảo và thị trấn Bằng Lũng, 
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huyện Chợ Đồn; đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất của hộ gia đình, cá nhân tại các xã thuộc huyện Ba Bể đã bị tuyên hủy 

theo Bản án 64/2007 được 4/12 xã, thị trấn; hoàn thiện thống kê giải phóng mặt 

bằng của 03 công trình; đo đạc thành lập bản đồ trích đo địa chính của 03 dự án 

với tổng diện tích 92,2ha. 

5.2. Dịch vụ công về môi trường 

Xây dựng và bàn giao báo cáo quan trắc môi trường định kỳ đợt 3/2019 

cho 14 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; lập báo cáo đánh giá 

tác động môi trường cho 03 dự án. 

6. Công nghệ thông tin 

Thực hiện việc cập nhật thông tin lên trang Website Sở Tài nguyên và Môi 

trường: 01 tin bài viết; đăng 27văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường; 11 văn 

bản của UBND tỉnh; 22 văn bản Quy phạm pháp luật; cập nhật 30 bản tin dự báo 

thời tiết. 

Thực hiện tốt việc quản trị, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, hệ 

thống cơ sở dữ liệu kho tư liệu tài nguyên và môi trường. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019 

1. Lĩnh vực đất đai 

 Phối hợp với chính quyền địa phương, chủ đầu tư tổ chức thực hiện việc 

xác định giá đất cụ thể theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, đánh giá hồ sơ xác 

định giá đất cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, đảm bảo về tiến độ 

công trình, dự án của các địa phương. 

 Tiếp tục thẩm định các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, thu hồi đất theo quy định; Tham gia ý kiến đóng góp các dự án đầu tư 

các dự án phát triển kinh tế - xã hội theo đề nghị của các Sở, ngành đảm bảo đúng 

thời gian và quy định của pháp luật. 

 Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan trong công tác 

quản lý Nhà nước về đất đai, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Thực hiện công tác trích lục bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính 

phục vụ cho việc lập hồ sơ giao đất, thu hồi đất, thuê đất và cấp giấy chứng nhận 

cho các hộ gia đình, cá nhân, đơn vị, tổ chức có nhu cầu. 

Tập trung chỉ đạo thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân tại huyện Pác Nặm; tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định 

hồ sơ đất các trạm BTS của Viễn thông Bắc Kạn. 

2. Lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước 

Tiếp nhận, thẩm định các hồ sơ khoáng sản, tài nguyên nước của các tổ 

chức, cá nhân và trình UBND tỉnh cấp phép, phê duyệt theo quy định; tiếp tục 

triển khai thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Tham mưu thực hiện dự án tài nguyên nước theo Nghị định 167/2018/NĐ-
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CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ (điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử 

dụng nước dưới đất để khoanh định khu vực cấm, hạn chế khai thác nước dưới 

đất). 

Hoàn thiện hồ sơ, dự thảo để trình UBND tỉnh ban hành Quyết định “Quy 

định một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh”.  

3. Lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu 

Tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ lĩnh vực môi trường.  

 Tiếp tục tham mưu Sở triển khai dự án “Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 

thuật phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục nước 

thải, khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” theo quy định. Thực hiện các dự án xử lý 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo chỉ 

đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Triển khai các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường theo Quyết định số 

2099/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư 

Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và các nhiệm 

vụ chuyên môn theo thực tế phát sinh. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư. 

5. Dịch vụ công 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác dịch vụ công tài nguyên và môi trường. 

6. Công nghệ thông tin 

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ viết tin bài, đăng tin và cập nhật các 

văn bản mới trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

III. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tại Chương trình hành động thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định 

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

Chi tiết theo phụ biểu gửi kèm. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Kế hoạch & ĐT (Tổng hợp); 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lãnh đạo Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP (Hạnh). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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