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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:        /BC-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày       tháng 01 năm 2020 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 

(Số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019) 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ  

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, Chương trình 

hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng - an ninh năm 2019; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và bám sát phương 

châm hành động năm 2019 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng 

tạo, bứt phá, hiệu quả”, năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường đã quyết liệt, triển 

khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra. Kết quả đạt được 

từng lĩnh vực như sau: 

1. Công tác chỉ đạo và cải cách hành chính 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, xử lý 12.337 văn bản đến; ban hành 

4.756 văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 

Đảng ủy Sở đã ban hành Nghị quyết số 345-NQ/ĐU ngày 30/01/2019 về 

nhiệm vụ năm 2019, trong đó đề ra các chỉ tiêu chủ yếu về nâng cao chất lượng công 

tác CCHC; Sở ban hành Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 09/01/2019 về việc cải 

cách hành chính năm 2019; kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 3 phòng 

chuyên môn và 01 đơn vị trực thuộc, qua kiểm tra đã nhắc nhở các đơn vị tập trung 

chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra, tuyên 

truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Mức độ sẵn sàng cung ứng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 đối với 76 TTHC đạt 78%; mức độ 4 đối với 41 TTHC đạt 69%. 

Để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với việc giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 254/KH-STNMT ngày 09/5/2019, trong đó đã chỉ 

đạo thủ trưởng các Sở, ban, ngành và đặc biệt là lãnh đạo UBND các huyện, thành 

phố, UBND các xã, phường, thị trấn cùng vào cuộc quyết liệt chỉ đạo nhằm nâng 

cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế, cơ chế một cửa liên thông, Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê 

duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất quy trình giải quyết thủ 

tục hành chính từ cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.  

Đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua 06 Nghị quyết (đã được 
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HĐND tỉnh thông qua 05 Nghị quyết
1
, xin dừng ban hành 01 Nghị quyết

2
); trình 

UBND tỉnh ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi 

trường
3
. 

Rà soát, kiến nghị đơn giản hóa 02 TTHC
4
. Trình UBND tỉnh ban hành 03 

Quyết định công bố danh mục TTHC
5
. Duy trì thực hiện Hệ thống quản lý chất 

lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và xây dựng Hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và TCVN ISO 9001:2015 tại phòng, đơn vị. 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2019, tổng số hồ sơ tiếp nhận: 

23.572 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 22.149 hồ sơ, đúng hạn: 22.131 hồ sơ (99,92 

%), quá hạn 18 hồ sơ, trả lại 1.016 hồ sơ, đang giải quyết 587 hồ sơ (trong hạn), số 

hồ sơ tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 12 hồ sơ
6
. 

Thực hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các 

sở, ngành (DDCI): Đã tập trung quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền để nâng cao kết 

quả các chỉ số thành phần trong DDCI, kết quả Sở đứng thứ 8 trong các sở, ngành 

(Nghị quyết BCH đảng bộ đề ra đứng trong tốp từ thứ 10- 6) tăng 6 bậc so với năm 

2018.  

2. Đất đai và đo đạc, bản đồ 

2.1. Đất đai:  

Công tác quản lý nhà nước về đất đai đã được tăng cường, kết quả đã góp 

phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cụ 

thể:  

                                           
1
 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 và Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 26/8/2019 (bổ sung 04 điểm 

chì kẽm và 16 điểm VLXDTTvào quy hoạch khoáng sản của tỉnh giai đoạn 2013-2020); Nghị quyết số 16/NQ-

HĐND ngày 26/7/2019, Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 về thông qua danh mục công trình thu hồi 

đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định Luật Đất đai năm 

2013;  Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 thông qua Bảng giá đất 05 năm giai đoạn 2020-2024. 
2
 Nghị quyết  banh hành về cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn. Lý do, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 

quy định về tập trung, tích tụ đất đai cho sản xuất nông nghiệp, để đảm bảo đồng bộ và phù hợp với các quy định 

của pháp luật sau khi Chính phủ ban hành Nghị định Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất cho phép dừng, rút trình 

dự thảo VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh đối với  Nghị quyết. 
3
 Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 ban hành quy định một số nội dung quản lý nhà nước về tài 

nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 25/12/2019 về việc sửa đổi khoản 

4, Điều 2 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ một số điều của Bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 

22/10/2014 và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 

31/2019/QĐ – UBND ngày 20/12/2019 về việc Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 – 2024) trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 
4
 “Tách thửa, hợp thửa” rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 13 ngày và „Cấp phép khai thác khoáng sản‟ rút ngắn từ 60 

ngày xuống còn 50 ngày 
5
 Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 27/6/2019 về việc công bố danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực đo 

đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

1131/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, được thay thế và bãi bỏ trong lĩnh 

vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 về công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, 

bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 
6
 Khoáng sản: 01 hồ sơ, Đất đai: 11 hồ sơ, gồm các mã số hồ sơ : 668d63732; 96ee278b46; d9b2eaec78; 

bb67659257; 7bcbdb71af ; 959bdaebdb; 4ceb13273f; a8177bdf2a; 6c834e6e0a; 17833cfb1e; b736ebffe7). 
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- Công tác giá đất: Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch định giá 

đất cụ thể và tổ chức thực hiện việc định giá đất theo kế hoạch, năm 2019 thực 

hiện 25 công trình định giá đất phục vụ công tác bồi thường, GPMB và giá khởi 

điểm đấu giá quyền sử dụng đất. Tổ chức thực hiện xây dựng Bảng giá đất định kỳ 

05 năm (2020 – 2024) tỉnh Bắc Kạn đảm bảo đúng thời gian, quy định của pháp 

luật. 

- Công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thu hồi giao đất, cho thuê đất:  

Tiếp nhận và giải quyết 101 hồ sơ, các hồ sơ đều được tiếp nhận, trả kết quả qua 

một cửa liên thông của tỉnh, 100% hồ sơ được giải quyết đảm bảo thời gian, không 

có hồ sơ giải quyết quá hạn.  

- Công tác thống kê, kiểm kê đất đai: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn 

thành thống kê đất đai năm 2018, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm bảo 

đúng thời gian. Tổ chức triển khai thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019, lập bản đồ 

hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn theo đúng tinh thần Chỉ thị số 15/CT – TTg 

của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của tỉnh Bắc Kạn. 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Thường xuyên rà soát các quy 

hoạch chuyên ngành để kịp thời cập nhật thông tin để bổ sung quy hoạch và xây 

dựng kế hoạch sử dụng đất phù hợp để làm cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh thu 

hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động báo cáo, tham mưu, 

đề xuất với UBND tỉnh xây dựng các Nghị quyết thông qua danh mục công trình, 

dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh kế hoạch sử dụng 

đất đối với công trình, dự án phát sinh trong năm 2019. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa 

phương xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và tổ chức thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

- Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Năm 2019, Sở đã chủ 

động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo UBND các huyện, 

thành phố, UBND cấp xã, các chủ sử dụng đất thực hiện việc đăng ký kê khai, xây 

dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện cấp Giấy chứng nhận. Tham mưu và tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch chuyển đổi hình thức sử dụng đất đối với Tổ 

chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hướng dẫn 

huyện Chợ Mới, Ba Bể hoàn thiện dự án đo đạc chỉnh lý, cấp GCNQSD đất lâm 

nghiệp tại địa phương. 

-  Công tác bồi thường, GPMB hỗ trợ tái định cư: Tham mưu xây dựng Chỉ 

thị số 23 – CT/TU ngày 07/6/2019 của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, 

thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch số 285 – KH/TU ngày 19/3/2019 của Tỉnh ủy về thực 

hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ chính trị; điều chỉnh sửa đổi 

khoản 4, Điều 2 Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn. Chủ trì, phối hợp với các ngành giải quyết các tồn tại, tháo gỡ vướng 

mắc cho các địa phương trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 
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nước thu hồi đất, đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Chương trình đô thị miền 

núi phía Bắc, thành phố Bắc Kạn, Dự án Nâng cấp, cải tạo ĐT 254, dự án Khu Dân 

cư tổ 7, thị trấn Bằng Lũng..... 

- Công tác kiểm tra: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 705/QĐ-

BTNMT ngày 04/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Kế hoạch 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ tại 

các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Ngân Sơn, Pác Nặm. Kiểm tra việc quản lý sử 

dụng đất của các tổ chức, trên cơ sở kết quả kiểm tra, đã tham mưu cho UBND tỉnh 

thu hồi các khu đất sử dụng không hiệu quả một số đơn vị như: Công ty Cổ phần 

SAHABAK, Công ty TNHH Long Phúc, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc 

Kạn, với diện tích thu hồi trên 800 ha. Kiểm tra, giải quyết vướng mắc đất lâm 

nghiệp của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bắc Kạn tại Ngân Sơn, Ba Bể... 

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án về đất đai: (1) Dự án Điều tra, đánh 

giá đất đai trên địa bàn tỉnh đã thực hiện hoàn thành, được UBND tỉnh phê duyệt 

kết quả và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy 

định. (2) Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Na Rì và thành phố Bắc Kạn 

đã thực hiện hoàn thành 90% khối lượng công việc, dự kiến nghiệm thu, tập huấn, 

vận hành và kết thúc dự án trong quý I/2020. Trong năm 2019, Sở đã tham mưu 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập Thiết kế kỹ thuật – Dự toán xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai tại huyện Ba Bể, Pác Nặm thực hiện trong năm 2020. 

2.3. Đo đạc, bản đồ và Viễn thám:  

- Thực hiện thẩm định 01 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và 

bản đồ; tham gia ý kiến đối với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đo đạc, chỉnh lý bản đồ 

địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 08 

nhiệm vụ, dự án trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, xác nhận 77 bản trích đo địa chính các 

công trình, dự án; tổ chức kiểm tra, xác nhận bản đồ, hồ sơ địa chính cấp đất lâm 

nghiệp của huyện Ba Bể; hồ sơ địa chính đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho 05 xã 

của huyện Na Rì. Phối hợp với Sở Nội vụ kiểm tra thực địa giải quyết địa giới 

hành chính tỉnh Bắc Kạn với các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao 

Bằng; địa giới hành chính 02 xã Bình Văn và Yên Hân – Chợ Mới. 

- Tổ chức triển khai thi hành Luật Đo đạc và Bản đồ và các văn bản hướng 

dẫn thi hành Luật; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Chiến 

lược phát triển viễn thám tỉnh Bắc Kạn; hướng dẫn các Sở, ban, ngành, cơ quan 

đơn vị trên địa bàn tỉnh đăng ký, tổng hợp nhu cầu sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám 

năm 2019 và báo cáo Cục Viễn thám Quốc gia tổng hợp; báo cáo Cục đo đạc, bản 

đồ và thông tin địa lý Việt Nam về đăng ký nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghề đo 

đạc và bản đồ hạng II.  

   3. Khoáng sản và Tài nguyên nước 

3.1. Khoáng sản 

Ban hành Xác nhận khu vực, khối lượng, phương pháp, thiết bị và thời gian 
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khai thác cát, sỏi xây dựng công trình NTM tại các xã
7
. 

 Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 

30/01/2019 kế hoạch thực hiện Đề án khoáng sản được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 22/6/2017; Quyết định số 431/QĐ-UBND 

ngày 25/3/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước và dự 

toán chi phí đầu tư thăm dò, khai thác đối với các khu vực khoáng sản theo Kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 2030/QĐ-UBND ngày 29/12/2017; Phê duyệt danh mục đấu giá và không 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
8
; Kế hoạch đấu giá 2019-

2020 tại Quyết định số 1940/QĐ-UBND  ngày 15/10/2019. 

 Ban hành Kế hoạch số 14/KH-STNMT ngày 23/01/2019 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về triển khai thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác, kiểm tra công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn các huyện 

Na Rì, Pác Nặm và Chợ Đồn. 

Phối hợp với Cục thuế tỉnh mời các Doanh nghiệp còn nợ tiền thuê đất, tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đến 

làm việc, đồng thời đề nghị các Doanh nghiệp ký cam kết về lộ trình hoàn thành 

các khoản nộp ngân sách theo qui định. Báo cáo đề xuất với UBND tỉnh về đôn 

đốc thu ngân sách năm 2019. 

Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng lập dự án khoanh định khu 

vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay đang trình 

Sở Tài chính thẩm định dự toán. 

 3.2. Tài nguyên nước  

Triển khai thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của 

Chính phủ quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.  

Trong năm 2019, Sở đã tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt tiền 

cấp quyền khai thác nước cho 05 giấy phép cấp mới, UBND tỉnh đã ban hành 05 

Quyết định phê duyệt (tổng số tiền phê duyệt là 168.011.400 đồng). Hiện nay trên 

địa bàn tỉnh đang thực hiện thu tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

của 17 giấy phép (03 Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, 14 Giấy phép thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh). Về cơ bản các 

đơn vị chấp hành nghiêm túc việc nộp tiền cấp quyền khai thác sử dụng tài nguyên 

nước. 

4.  Môi trường, Khí tượng thủy văn biến đổi khí hậu và Đa dạng sinh học 

4.1. Môi trường 

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 

12/3/2019 về phê duyệt kế hoạch thực hiện phong trào ”Chống rác thải nhựa” trên 

                                           
7 Dương Phong và Quang Thuận, huyện Bạch Thông; Lương Thượng, Kim Lư, Lam Sơn và Văn Minh huyện Na Rì; Bình Trung, 

Quảng Bạch, Đồng Lạc và Rã Bản, huyện Chợ Đồn; Giáo Hiệu và Bằng Thành, huyện Pác Nặm 
8 Quyết định số 1403/QĐ-UBND ngày 16/8/2019; 1410/QĐ-UBND ngày 19/8/2019; 1516/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 
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địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 15/7/2019 về kế hoạch 

và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm 2020 -2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Bắc 

Kạn; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Tham mưu trình UBND tỉnh điều chỉnh tên dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi 

trường nghiêm trọng tại Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn; điều chỉnh dự án “Khắc 

phục ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại Kho thuốc bảo vệ 

thực vật thuộc Chi nhánh Vật tư nông nghiệp Chợ Mới, huyện Chợ Mới” và báo cáo 

kinh tế kỹ thuật công trình “Khắc phục ô nhiễm môi trường do tồn lưu hóa chất bảo 

vệ thực vật tại kho thuốc bảo vệ thực vật tại khu 2, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn”. 

 Kiểm tra và thông báo kết quả các công trình xử lý chất thải để vận hành thử 

nghiệm đối với 06 dự án. 

Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh với tổng số tiền thu được là 799.230.000 đồng đạt 129,9 % kế hoạch. 

Kiểm tra công tác môi trường theo phản ánh kiến nghị của cử tri, công dân, 

phương tiện thông tin đại chúng 09 cuộc, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề 

về môi trường xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng bức xúc kéo dài trong 

quần chúng nhân dân (Hiện tượng khí thải có mùi hôi khó chịu của Xưởng luyện 

chì tại Bản Tặc, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn; việc xả trộm nước thải ra sông Cầu 

của Nhà máy giấy đế B&H xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới; phản ánh trang trại lợn 

Nam Huế có mùi khó chịu ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư khu vực trang 

trại.v.v.) 

Phối hợp kiểm tra xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh với Đoàn kiểm tra công 

tác quản lý chất thải rắn của Bộ TNMT; tham gia làm việc với Đoàn kiểm tra của 

Tổng cục Địa chất Khoáng sản. 

Tham gia cùng Đoàn thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới 

kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới; xã 

Dương Quang, thành phố Bắc Kạn và xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn. 

Phát huy vai trò của các lực lượng trong xã hội trong việc nâng cao nhận thức 

và ý thức bảo vệ môi trường, công tác giáo dục, đào tạo và nâng cao nhận thức môi 

trường cho cộng đồng đã được quan tâm đẩy mạnh. Năm 2019, tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng các sự kiện môi trường Ngày Môi trường Thế giới 5/6, Tuần lễ Biển và 

Hải đảo hưởng ứng Ngày đại dương thế giới; Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn.... 

Triển khai thực hiện và hoàn thành 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; (2) Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn; 

(3) Kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và kiểm tra, xác nhận công trình bảo 

vệ môi trường; (4) Điều tra, khảo sát xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

năm 2019; (5) Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh 
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học trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; (6) 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; (7) Quan trắc môi trường. 

4.2. Công tác bảo tồn đa dạng sinh học 

Năm 2019, Thực hiện Nghị quyết  số 01/2017/NQ-HĐND ngày 11/4/2017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh 

Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 630/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh 

học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tổ chức 03 lớp tập 

huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn tại Phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn; xã Cao Thượng, huyện 

Ba Bể; xã Kim Hỷ, huyện Na Rì với sự tham gia của 230 lượt người. 

4.3. Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 

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

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 749/KH-UBND ngày 

30/12/2019 về việc thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ 

Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường. 

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; (2) Đánh giá 

khí hậu tỉnh Bắc Kạn: Đã thực hiện nghiệm thu sản phẩm, dự kiến trình UBND 

tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/6/2020 theo quy định. 

Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các 

nhiệm vụ năm 2019 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 thực hiện hợp phần 

biến đổi khí hậu gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4254/UBND-

KTTCKT ngày 31/7/2019. 

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện chiến lược và kế hoạch quốc gia về 

biến đổi khí hậu giai đoạn 2012-2020 của tỉnh Bắc Kạn tại Báo cáo số 229/BC-

STNMT ngày 10/10/2019. 

5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo  

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 29/3/2017 của UBND 

tỉnh về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất giai đoạn 

đến 2020 theo Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ; Tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 theo Quyết 

định số 391/QĐ-STNMT ngày 29/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

 Thanh tra, kiểm tra: Kiểm tra đối với đất tổ chức được giao đất, cho thuê đất 

(Công ty NARÌHAMICO, Công ty CP SAHABAK..)
9
. Tổ chức thanh tra, kiểm tra 

                                           
9
 Tham mưu cho UBND tỉnh thu hồi đất 19,7 ha đất lâm nghiệp UBND tỉnh Bắc Kạn đã cho Công ty 

NARÌHAMICO thuê tại xã Thượng Quan, huyện Ngân sơn; thu hồi 583,72 ha đất lâm nghiệp tại xã Quảng Chu, 
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14 cuộc/56 đơn vị; Thanh tra chấp hành pháp luật về đất đai đối với 09 tổ chức trên 

địa bàn huyện Chợ Đồn, huyện Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn; Thanh tra chấp 

hành pháp luật trong quản lý đất đai và việc thực hiện các thủ tục hành chính về 

đất đai tại huyện Ngân Sơn và huyện Ba Bể. Xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực đất đai 06 tổ chức và 05 hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền là 

102.250.000 đồng, Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 01 hộ 

gia đình, cá nhân tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn; Tham mưu UBND tỉnh ban 

hành 03 quyết định thu hồi đất đối với 03 tổ chức, tổng số đất thu hồi là 962,12ha 

đất lâm nghiệp. 

 Giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo: Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở: 

24, trong đó: Khiếu nại: 03; Tố cáo: 05; Tranh chấp đất đai: 01; Kiến nghị, đề nghị: 

15. Kết quả: Giải quyết xong 03/03 đơn khiếu nại
10

, 01/05 đơn tố cáo, 01/01 đơn 

tranh chấp đất đai, 15/15 đơn kiến nghị. Đang giải quyết: 04/05 đơn tố cáo. 

Xây dựng Kế hoạch số 66/KH-STNMT ngày 26/9/2019 tổ chức Hội nghị 

đối thoại với người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục 

hành chính năm 2019 (tuy nhiên Sở chỉ nhận được 01 phiếu đăng ký tham gia đối 

thoại của ông Lê Thanh Quế phản ánh Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba 

Bể giải quyết thủ tục hành chính về Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn 

rườm rà. Nội dung này, Sở đã chuyển UBND huyện Ba Bể xem xét, chỉ đạo phòng 

chuyên môn xem xét, trả lời tại Văn bản số 2131/STNMT-VP ngày 22/10/2019) 

Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai và theo dõi thực hiện Kết luận 

số 3658/KL-BTNMT ngày 30/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường kết luận 

thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; Kết luận số 1833/KL-TTCP ngày 15/10/2019 của Thanh tra Chính phủ 

Kết luận nội dung tố cáo đối với Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn.  

6. Dịch vụ công: 

6.1. Dịch vụ công về đất đai 

Thực hiện Lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2020 cho 08 huyện, thành 

phố; Thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính và giải phóng mặt bằng 12 công trình; 

Định giá đất: 17 công trình; thực hiện đo đạc trích đo địa chính, chỉnh lý bản đồ địa 

chính, trích lục bản đồ địa chính cho 67 điểm của các trạm BTS Viễn thông Bắc Kạn 

và 1.138 thửa đất cho các tổ chức, cá nhân. 

6.2. Dịch vụ công về môi trường 

Duy trì tốt hoạt động Phòng Thí nghiệm theo kế hoạch được phê duyệt. 

Thực hiện tốt công tác tư vấn lĩnh vực môi trường, năm 2019 thực hiện tư vấn 20 

công trình. 

                                                                                                                                        
huyện Chợ Mới UBND tỉnh Bắc Kạn đã cho Công ty CP SAHABAK thuê nhưng do có vi phạm pháp luật về đất 

đai. 
10

 Khiếu nại sai: 01 (Khiếu nại của ông Lê Văn Tuấn, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn);Khiếu 

nại có đúng, có sai: 01 (Khiếu nại của bà Lộc Thị Điền, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm). 
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Để có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, Sở đã thực hiện 

lập hồ sơ gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường tại Nghị định số 127/NĐ-CP trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt 

và được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp tại Quyết định số 1294/QĐ-BTNMT 

ngày 24/5/2019. 

7. Công nghệ thông tin 

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

trường: 42 tin bài viết; đăng 123 văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường và của 

UBND tỉnh; 181 văn bản Quy phạm pháp luật và văn bản liên quan ngành tài 

nguyên và môi trường, cập nhật 361 bản tin dự báo thời tiết. 

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 luôn được đảm bảo hoạt động thông suốt, 

an toàn hiệu quả phục vụ tốt công tác quản lý và phục vụ tốt cho người dân đảm 

bảo nhanh gọn, chính xác. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ 

thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường theo đúng 

quy định. 

8. 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  

Tổng số nhiệm vụ được giao: 13 nhiệm vụ; 

Tổng số nhiệm vụ hoàn thành: 12 nhiệm vụ; 

Tổng số nhiệm vụ dừng: 01 nhiệm vụ. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND 

tỉnh ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, do Chính phủ chuẩn bị ban hành nghị 

định mới. 

(Chi tiết cụ thể theo phụ lục I gửi kèm). 

9. Kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao 

9.1. Tổng số nhiệm vụ (NV) được giao: 625 NV 

9.2. Nhiệm vụ có thời hạn:  

- Số nhiệm vụ có thời hạn được giao: 286 nhiệm vụ; 

- Số nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn: 279 nhiệm vụ; 

- Số nhiệm vụ hoàn thành chậm hạn: 06 nhiệm vụ, (Đất đai 02 NV; Thanh 

tra 03 NV; Khoáng sản 01 NV). Nguyên nhân quá hạn: Nhiệm vụ được giao có 

tính chất khá phức tạp, cần có thời gian nghiên cứu, kiểm tra, xin ý kiến của các sở, 

ngành, địa phương mới đủ cơ sở tham mưu giải quyết, báo cáo UBND tỉnh. 

- Số nhiệm vụ đang hoàn thành trong hạn: 01 nhiệm vụ. 

9.3. Nhiệm vụ được giao không có thời hạn: 

- Số NV được giao: 339 nhiệm vụ; 
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- Số NV đã hoàn thành: 315 nhiệm vụ; 

- Số NV chưa hoàn thành: 24 nhiệm vụ; 

10. Kết quả thực hiện công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại các 

huyện, thành phố 

Công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại các huyện, thành phố được 

tăng cường. Năm 2019, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố đã 

tham mưu UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận 

quyề sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công tác giao đất, thu hồi đất, 

kiểm kê đất đai, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra xử lý 

vi phạm hành chính về tài nguyên và môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tuy nhiên, 

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương còn chậm, chỉ số 

hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường chưa được cao; việc tổ chức triển khai thực hiện Kế 

hoạch số 254/KH-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao 

chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại một số địa phương, cơ sở chưa 

thực sự quyết liệt; công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo về quản lý tài nguyên, môi 

trường chưa kịp thời theo qui định. 

11. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng và tài chính kế hoạch 

Công tác củng cố tổ chức bộ máy: Đã ổn định và ban hành quyết định quy 

định chức năng, nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp sau khi 

sắp xếp lại theo Đề án 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy để ổn định đi vào hoạt động ngay từ 

đầu năm; kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo và bổ nhiệm lãnh đạo các phòng 

chuyên môn, đơn vị theo đúng qui định, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra
11

. 

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến 

thức chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức
12

. Năm 2019, tổ chức tốt kỳ 

thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường đảm bảo khách quan, công bằng. 

Triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, đề xuất UBND tỉnh 

tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Bắc Kạn” cho 04 cá nhân đủ tiêu 

chuẩn (02 trường hợp đã nghỉ hưu); Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Kạn khen 

thưởng 01 cá nhân và Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường có thành tích hoạt 

động công đoàn nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; 02 bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh về Đại hội các dân tộc thiểu số và thực hiện Kết 

luận số 61.  

                                           
11

 Bổ nhiệm 02 trưởng phòng chuyên môn; 01 Phó giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai; 04 phó trưởng phòng các đơn 

vị trực thuộc Sở. 
12

 Cử 04 công chức, viên chức đi học trung cấp lý luận chính trị; 04 công chức bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

chuyên viên chính; 01 công chức lãnh đạo tham gia lớp đào tạo nguồn; 09 công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo 

cấp Sở 
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Thực hiện công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, 

hiệu quả, theo đúng qui định. Bảo đảm tốt chính sách tiền lương, tiền công, các chế 

độ bảo hiểm, trợ cấp cho công chức, viên chức, người lao động.  

Năm 2019, tập thể Sở đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 05 công 

chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 92 công chức, VCNLĐ hoàn thành tốt nhiệm 

vụ, 05 viên chức hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả khen thưởng tại đơn vị như sau: 

+ Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị UBND tỉnh tặng Danh hiệu 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2019: 01 tập thể (Phòng Đất đai), tặng Bằng khen 

02 năm liên tục ( 2018-2019) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Văn phòng Sở) 

+ Đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”: 08 tập thể 

+ Đạt danh hiệu : “Chiến sỹ thi đua cơ sở”: 09 người 

+ Đạt danh hiệu :  “Lao động tiên tiến”     : 95 người 

+ Giám đốc Sở khen                                   : 95 người 

II. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân  

1. Tồn tại 

Công tác cải cách hành chính chưa được thực hiện quyết liệt, vẫn còn một số 

hồ sơ trong giải quyết thủ tục hành chính để quá hạn (18/22.149 hồ sơ thủ tục hành 

chính giải quyết quá hạn trong đó có 02 hồ sơ chậm do viên chức giải quyết hồ sơ, 

đã có thư xin lỗi công dân ngày 22/01/2019 và ngày 13/02/2019, còn 16 hồ sơ 

TTHC quá hạn do lỗi phần mềm không kết thúc được nên báo quá hạn trên hệ 

thống), số hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thấp có 12 hồ sơ. 

 Một số ít nhiệm vụ UBND tỉnh giao còn chậm (06/600 văn bản đã giải quyết 

chưa đảm bảo tiến độ); việc giải quyết đơn thư tố cáo liên quan đến viên chức kéo 

dài. 

Việc theo dõi quản lý sử dụng đất công của các tổ chức còn hạn chế: còn tồn 

tại nhiều tổ chức được giao đất nhưng chưa làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất; một số tổ chức sử dụng đất không đúng phạm vi, ranh giới được cấp 

chưa được kiểm tra, xem xét giải quyết, xử lý kịp thời. 

Trong tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường một số nhiệm 

vụ còn chậm, còn hiện tượng ô nhiễm môi trường cục bộ diễn ra tại một số cơ sở. 

2. Nguyên nhân 

* Nguyên nhân khách quan: 

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường còn 

nhiều bất cập, chưa đồng bộ; văn bản hướng dẫn của Trung ương chưa kịp thời, 

chậm ban hành. 

- Công tác phối hợp của các sở, ngành, địa phương có lúc, có nơi chưa chặt 

chẽ, kịp thời. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường tại cấp huyện và cấp xã 

còn hạn chế, chưa chỉ đạo quyết liệt, sâu sát. 
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Việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường của một 

số ít doanh nghiệp, tổ chức chưa nghiêm túc. 

- Một số địa phương, tổ chức sử dụng đất chưa thật sự quan tâm đến công tác 

đăng ký và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, chưa quan tâm việc giải 

quyết kịp thời vướng mắc và bố trí kinh phí để thực hiện.  

-  Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh chưa hoàn thiện; trách nhiệm phối 

hợp giữa các cấp, ngành chưa thường xuyên; năng lực, trình độ chuyên môn của 

một số công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ giải quyết TTHC cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất còn hạn chế.  

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Trong lãnh đạo, chỉ đạo có một số nhiệm vụ công tác chưa thường xuyên và 

quyết liệt chỉ đạo toàn diện.  

- Lãnh đạo một số phòng, đơn vị trong theo dõi chỉ đạo công việc chưa 

thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.  

- Một số viên chức, người lao động chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm, 

tích cực chủ động trong thực thi nhiệm vụ. 

III. Nhiệm vụ giải pháp năm 2020 

Tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế trong năm 2019 đã được chỉ ra, xây 

dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ được giao trong năm 2020; tiếp tục quán triệt phương châm “Kỷ cương, 

liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ để cùng 

quyết tâm tạo sự chuyển biến hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên và môi 

trường, đáp ứng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

1. Cải cách hành chính 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thể 

chế, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính. 

Tiếp tục rà soát, kiến nghị, đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, phối hợp để triển khai thực hiện Kế hoạch số 

254/KH-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao chỉ số hài 

lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. 

2. Đất đai 

Xây dựng Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020; 

Tổ chức lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất 

kỳ đầu (2021 - 2025) tỉnh Bắc Kạn theo quy định Luật quy hoạch và các VB 

hướng dẫn. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể , Pác Nặm. 
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Xây dựng Nghị quyết thông qua danh mục công trình cần thu hồi đất; 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo 

quy định Luật Đất đai năm 2013. 

3. Khoáng sản và Tài nguyên nước: 

  Thực hiện tốt công tác quản lý khoáng sản; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác khoáng sản. 

 Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án 867 năm 

2020; Lập báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án 867 (2017 - 2020); 

 Xây dựng và ban hành Kế hoạch bảo vệ khoáng sản chưa khai thác năm 2020; 

 Triển khai lập Dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản sau khi được UBND tỉnh phê duyệt (Giai đoạn 1); 

  Thông báo kết quả khảo sát đánh giá sụt lún tại huyện Chợ Đồn (Sau khi có 

báo cáo kết quả của Viện Khoa học địa chất và khoáng sản); 

 Đôn đốc các doanh nghiệp khắc phục các tồn tại theo Kết luận thanh tra số 

3658 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

 Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý tài 

nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

 Thực hiện Dự án đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước 

dưới đất (Giai đoạn 1); 

 Xây dựng phương án khai thác sử dụng và bảo vệ tài nguyên khoáng sản và 

tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh (Bước lập Dự án). 

  4. Môi trường, Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu và Đa dạng sinh 

học 

 Tiếp tục thực hiện 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. 

  Xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2016-2020. 

  Cắm mốc ranh giới Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng. 

  Tổ chức tuyên truyền hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; hướng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6. 

  Thực hiện Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh. 

 Tăng cường phối hợp tuyên truyền, theo dõi, kiểm tra  thực hiện có hiệu quả 

công tác quản lý và bảo vệ môi trường; phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm. 

 5. Thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 

 Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo đảm bảo đúng thời gian. 

 Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng 

đất giai đoạn 2020. 
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  6. Dịch vụ công 

 Thực hiện tốt các nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công về lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

 7. Công nghệ thông tin 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế thu thập, 

quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

8. Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kế hoạch tài chính 

Tiếp tục tổ chức tốt công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo 

quy trình. 

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, trình 

độ lý luận cho công chức, viên chức và người lao động. 

Tổ chức tốt công tác thi đua khen thưởng, thực hiện công tác kế hoạch tài 

chính đảm bảo công khai, đúng quy định. 

Tổ chức thi tuyển viên chức và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ 

hạng IV lên hạng III./. 

 Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Bộ TNMT (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Kế hoạch & ĐT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Chánh VP; 

Gửi bản giấy: 
- Đại biểu dự họp; 

- Lưu: VT (20b). 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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