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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 8 năm 2020 

     

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2020 và                                                                       

triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 

1. Lĩnh vực đất đai 

Tiếp nhận 06 hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, 15 hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, 2.147 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 1.641 hồ sơ; chuyển trả, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện 52 hồ sơ, đang 

giải quyết 475 hồ sơ. Kiểm tra bản đồ trích đo địa chính 11 công trình, dự án; 

Tham mưu UBND tỉnh quyết định 03 công trình định giá đất, hiện đang thực 

hiện 07 công trình định giá đất. 

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 

trương dự án đầu tư: 12 công trình, dự án. 

Thực hiện các nhiệm vụ dự án: (1) Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Na Rì và 

thành phố Bắc Kạn: Đã tích hợp lên hệ thống và có văn bản đề nghị đưa bộ cơ 

sở dữ liệu vào vận hành theo quy định; Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Pác Nặm và 

Ba Bể: Hiện đang trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế Kỹ thuật-Dự toán xây 

dựng tại Tờ trình số 148/TTr-STNMT ngày 30/6/2020; Cơ sở dữ liệu đất đai 

huyện Bạch Thông và Chợ Mới: Hiện đang lập thiết kế Kỹ thuật - Dự toán xây 

dựng, xin ý kiến các đơn vị, địa phương thẩm định góp ý trước khi trình UBND 

phê duyệt; (2) Kiểm kê đất đai: Nhiệm vụ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện 

trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bắc Kạn hiện nay đã hoàn thành, Sở TNMT đã 

báo cáo và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kết quả kiểm kê để gửi bộ TNMT theo 

quy định tại Văn bản số 1520/STNMT-VPĐK ngày 24/7/2020, tuy nhiên thực 

hiện Văn bản số 5904/VPCP-NN ngày 21/7/2020 của Chính phủ, hiện nay Sở đang 

rà soát đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; (3) Tổ chức triển 
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khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ - HĐND ngày  07/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Thực hiện Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 15/7/2020 

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nâng cao hiệu quả quản lý và sử 

dụng đất công trên địa bàn tỉnh, Sở đã có Văn bản số 1491/STNMT–VPĐKĐĐ 

ngày 21/7/2020 về việc hướng dẫn, kê khai cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất gửi các địa phương, các tổ chức chưa được cấp 

GCN để tổ chức thực hiện. Hiện nay, các địa phương, các tổ chức sử dụng đất 

đang triển khai thực hiện rà soát theo Kế hoạch của UBND tỉnh để thực hiện cấp 

GCNQSDĐ.  

2. Lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước 

2.1. Lĩnh vực khoáng sản 

Tiếp nhận 05 hồ sơ (04 hồ sơ phê duyệt trữ lượng, 01 hồ sơ cấp giấy phép 

thăm dò), hiện 05 hồ sơ đang trong quy trình thực hiện. 

Đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết đề nghị của các đơn vị thực hiện các 

quy định về khai thác khoáng sản. 

Tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Ngọc Linh 

về đề nghị bổ sung vào quy hoạch mỏ Bó Pia, xã Quảng Bạch và xã Đồng Lạc, 

huyện Chợ Đồn; Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên về việc xin bổ sung 

khu vực chì kẽm Đầm Vạn, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn vào quy hoạch thăm 

dò, khai thác, chế biến quặng chì kẽm; Công ty TNHH Thương mại Thắng Lợi 

về việc sử dụng đá thu gom trong quá trình xây dựng cơ bản mỏ đá vôi Lũng Cà, 

thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn. 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 23/NQ-

HĐND ngày 17/7/2020 về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và 

sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020. 

Đôn đốc UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý đất 

đai, bờ bãi sông; bảo vệ lòng, bờ, bãi sông suối, hồ không để xảy ra tình trạng đổ 

đá thải, chất thải, xả thải trộm ra lòng, bờ, bãi sông suối, hồ; ngăn chặn hoạt 

động khai thác cát, sỏi trái phép; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và 

khoáng sản. 

Kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định về khoáng 

sản. 

2.2. Lĩnh vực tài nguyên nước  

Tiếp nhận 05 hồ sơ (01 hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước dưới đất, 03 

hồ sơ cấp phép khai thác sử dụng nước mặt, 01 hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải 

vào nguồn nước), hiện nay 04 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết, trả lại 01 hồ 

sơ xả nước thải vào nguồn nước. 
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Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các quy định về khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước. 

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác 

tài nguyên nước năm 2020 gửi Cục quản lý TNN. 

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 22/7/2020 về 

tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 

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

dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Hiện đang đang đề nghị Sở Tài chính cho ý 

kiến thẩm định dự toán thực hiện nhiệm vụ. 

3. Lĩnh vực môi trường, Đa dạng sinh học, Khí tượng thủy văn và 

biến đổi khí hậu 

3.1. Lĩnh vực môi trường 

Tiếp nhận 13 hồ sơ (08 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, 03 

hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, 01 kế hoạch bảo vệ 

môi trường, 01 hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại), hiện đã giải 

quyết xong 01 hồ sơ, đang giải quyết 02 hồ sơ, chủ dự án đang hoàn thiện 10 hồ 

sơ. 

Thực hiện các báo cáo: Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Đề 

án bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu giai đoạn 2006-2020 và định hướng 

triển khai trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Xây dựng báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn phục vụ cho Hội nghị về 

môi trường trên địa bàn tỉnh; Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Rà soát, 

tổng hợp các cơ sở sản xuất và nguồn thải phát sinh khí thải, bụi trên địa bàn 

tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động "Tháng hành động vì 

môi trường" hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn; Cung cấp số liệu hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu 

nông sản giai đoạn 2018-2019 cho WTO; Tiếp thu, kiểm tra, xử lý thông tin báo 

chí đăng phát đối với Trang trại chăn nuôi lợn của Công ty Cổ phần sản xuất vật 

liệu xây dựng Bắc Kạn tại xã Mỹ Thanh; Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh 

trong phòng, chống dịch Covid- 19. 

Đôn đốc các đơn vị khắc phục tồn tại theo Kết luận số 856/KL-TTCP 

ngày 04/6/2020 của Thanh tra Chính phủ; Kiểm tra việc thực hiện các công trình 

bảo vệ môi trường của Dự án khai thác, chế biến khoáng sản vàng gốc tại khu 

vực Pác Lạng. 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường theo kế 

hoạch. 

Tiếp tục tham mưu 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”: Nhà thầu đã triển khai xong các hạng 
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mục theo hợp đồng, đã thực hiện xong các thủ tục nghiệm thu, hiện tại đang 

thực hiện các thủ tục thanh toán theo quy định. 

3.2. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Đa dạng sinh học 

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

Chủ động thực hiện và ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn về đa 

dạng sinh học, biến đổi khí hậu, khí tượng thủy văn.  

Nhiệm vụ sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH và 

tăng trưởng xanh: Hiện đang triển khai thực hiện theo kế hoạch. 

Các nội dung liên quan đến dự án CSSP: Đang tiến hành khảo sát, thu 

thập, xây dựng sơ đồ vùng rủi ro thiên tai tại các xã, phương, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh; tổ chức họp để triển khai và đánh giá tiến độ khiển khai các hoạt động 

thích ứng biến đổi khí hậu. 

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

Tổ chức tiếp công dân tại trụ sở của Sở: 01 lượt người.  

Tiếp nhận 07 đơn trong đó có 03 đơn từ kỳ trước chuyển sang, đã giải 

quyết xong 05 đơn, đang giải quyết 02 đơn. 

Tiếp nhận 01 thông tin qua đường dây nóng, hiện đang kiểm tra, xử lý 

theo quy định. 

Tiếp tục hoàn thiện báo cáo thanh tra chuyên đề việc quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa trên địa bàn huyện Chợ Đồn theo Quyết định số 186/QĐ-STNMT ngày 

20/5/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Ban hành 02 Quyết định XPVPHC trong lĩnh vực tài nguyên nước và 

khoáng sản đối với 02 đơn vị (Trung tâm Y tế huyện Ba Bể, Trung tâm Y tế 

huyện Na Rì), với số tiền xử phạt là 30 triệu đồng. Hành vi vi phạm bị xử lý: 

Không báo cáo kết quả quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong hoạt động xả 

nước thải vào nguồn nước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. 

Thực hiện Văn bản số 907/TTCP-KHTH ngày 12/6/2020 của Thanh tra 

Chính phủ ban hành về việc thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 

năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự 

an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngày 22/7/2020, Sở đã ban 

hành Văn bản số 1499/STNMT-TTr về việc đề nghị điều chỉnh Kế hoạch số 

108/KH-UBND, đề nghị UBND tỉnh không thực hiện thanh tra đối với các 

huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Mới, Na Rì. Ngày 07/8/2020, UBND tỉnh đã 

ban hành Văn bản số 4595/UBND-NNTNMT báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Do đó, việc thanh tra chuyên đề đất trồng lúa sẽ thực hiện vào năm 2021 

hoặc theo chỉ đạo của Bộ TN&MT. Cũng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ 

và UBND tỉnh, các cuộc kiểm tra theo kế hoạch nhưng chưa tiến hành sẽ không 

thực hiện. Do đó, từ nay đến hết năm 2020, Sở sẽ tập trung thực hiện việc đôn 

đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, các quyết định xử phạt vi 
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phạm hành chính đã ban hành, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp không 

thực hiện lắp đặt trạm cân và camera giám sát theo quy định của Luật Khoáng 

sản. 

Tham gia xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn 01 vụ việc. 

5. Dịch vụ công: 

5.1. Dịch vụ công về đất đai 

Thực hiện giải phóng mặt bằng 04 công trình dự án; định giá đất cụ thể 06 

công trình; đo đạc trích đo địa chính: 05 dự án; đo đạc chỉnh lý địa chính phục 

vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đầt cho 114 thửa với diện tích là 69 ha. 

5.2. Dịch vụ công về môi trường 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 02 dự án; lập hồ sơ xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của 01 dự án; phối hợp với nhà 

thầu phụ thực hiện quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn đợt 2 năm 2020. 

 6. Công nghệ thông tin 

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

Môi trường (TN&MT): 03 tin viết; 06 văn bản của Sở TN&MT; 16 văn bản Quy 

phạm pháp luật; 21 Nghị quyết chuyên đề của kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa 

IX, nhiệm kỳ 2016-2021; 05 văn bản liên quan ngành tài nguyên và môi trường; 

28 bản tin dự báo thời tiết. 

Tiếp nhận và cung cấp 12 lượt khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường. 

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. 

Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử 

dụng thông tin, dữ liệu TN&MT của tỉnh tại Tờ trình số 177/TTr-STNMT ngày 

17/8/2020. 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Nâng cấp, mở rộng phần mềm cơ sở dữ liệu 

đất đai tỉnh Bắc Kạn. Đã xong các bước kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao sản 

phẩm, phần mềm đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/7/2020. Đến nay, 

đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thanh toán. 

Nhiệm vụ cải tạo, kết nối mạng LAN của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Hiện đang tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình các ý kiến thẩm định của Sở Tài chính 

và Sở Thông tin & Truyền thông. 

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

chính. 

Bảo đảm tốt chế độ báo cáo định kỳ công tác tài chính kế toán; công tác 

thu, chi phí lệ phí; chính sách tiền lương, tiền công, các chế độ bảo hiểm, trợ cấp 

cho công chức, viên chức, người lao động.  
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Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh danh sách viên chức đăng 

ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo đề nghị của Bô Tài nguyên và 

Môi trường. 

Thực hiện báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016-

2020; báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế, nghỉ hưu đúng tuổi… 6 

tháng đầu năm 2020. 

Phối hợp tốt với các phòng chuyên môn, đơn vị trong triển khai, tổ chức 

thực hiện các chương trình, dự án, đề án, nhiệm vụ về tài nguyên và môi trường. 

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 33/QĐ-UBND 

tỉnh ngày 09/01/2020: Theo phụ biểu kèm theo. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020 

1. Lĩnh vực đất đai 

Phối hợp với chính quyền các địa phương, các 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, đảm bảo thủ tục hành chính; 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. 

Hoàn thiện việc rà soát kiểm kê đất đai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Văn bản số 5904/VPCP-NN ngày 21/7/2020. 

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các địa phương trong công tác quản lý Nhà 

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

Thực hiện tốt công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai và hồ sơ địa 

chính. 

2. Lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước 

Tiếp tục 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 đảm bảo thời hạn 

theo quy định.  

Tiếp tục tham mưu đấu giá theo Kế hoạch đấu giá năm 2019 – 2020. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời 

cấm hoạt động khoáng sản. 

Tham mưu UBND tỉnh công tác cấp phép các mỏ sau khi được HĐND 

tỉnh thông qua điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản. 

Tiếp tục tham mưu thực hiện dự án điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác 

tài nguyên nước dưới đất. 
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Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 

22/7/2020 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản 

lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 

3. Lĩnh vực môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu và đa 

dạng sinh học 

Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi 

trường và biến đổi khí hậu. 

 Thực hiện tham vấn lấy ý kiến, tổ chức nghiệm thu Báo cáo hiện trạng 

môi trường tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2020 để trình UBND tỉnh phê duyệt 

theo quy định.  

Thực hiện xong hồ sơ quyết toán 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. 

Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ 

môi trường và nhiệm vụ sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với 

biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh năm 2020 theo quy định. 

4. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư: 

Tập trung thực hiện việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận 

thanh tra, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành, xử lý vi 

phạm đối với các doanh nghiệp không thực hiện lắp đặt trạm cân và camera 

giám sát theo quy định của Luật Khoáng sản. 

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: 

định giá đất cụ thể, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, giải phóng mặt bằng…. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Bộ Chỉ thị môi trường và Quan trắc hiện trạng 

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. 

Tiếp tục thực hiện hoàn thiện nhiệm vụ Nâng cấp, mở rộng phần mềm cơ 

sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn. 

Triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao như số hóa tài liệu tài liệu 

về tài nguyên và môi trường phục vụ công tác lưu trữ và quản lý nhà nước; ..... 

7. Tổ chức cán bộ và kế hoạch tài chính 

Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, kế hoạch tài chính theo đúng quy 

định. 
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Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ theo quy định./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c); 

- 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 

 


		2020-08-18T18:48:03+0700


		2020-08-19T10:01:55+0700


		2020-08-19T10:02:11+0700


		vpso.tn@backan.gov.vn
	2020-08-19T10:02:55+0700




