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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 9 năm 2020 

     

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 và                                      

phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 

I. Kết quả thực hiện đối với từng lĩnh vực 

1. Lĩnh vực Đất đai, Đo đạc, bản đồ và viễn thám 

1.1. 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:  

- Công tác giá đất: Tham mưu xây dựng Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 

2020 và được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số: 16/QĐ-UBND ngày 

06/01/2020; 308/QĐ-UBND ngày 28/02/2020; 788/QĐ-UBND ngày 06/5/2020; 

1614/QĐ-UBND ngày 07/9/2020. Thực hiện công tác định giá đất trên cơ sở đề 

nghị của các chủ đầu tư. Tính đến thời điểm báo cáo thực hiện 37 công trình 

định giá đất phục vụ công tác bồi thường, GPMB và giá khởi điểm đấu giá 

quyền sử dụng đất.  

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

Tiếp nhận và giải quyết 134 hồ sơ (trong đó 89 hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng 

đất; 45 hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất), các 

hồ sơ đều được tiếp nhận, trả kết quả qua một cửa tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh Bắc Kạn, 100% hồ sơ được giải quyết đảm bảo thời gian, không 

có hồ sơ giải quyết quá hạn. Hiện nay còn 01 hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng 

đất đang thực hiện trong hạn. 

- Xây dựng dự thảo 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 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết 

số 15/NQ-HĐND ngày 05/5/2020 và Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

17/7/2020; đang thực hiện tổng hợp dự thảo 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 của năm 2021 theo quy định Luật Đất đai năm 2013. 

- Công tác 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 
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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. 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thực hiện việc lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn theo nhiệm vụ đã được Chính 

phủ phê duyệt (trong đó tích hợp cả nội dung quy hoạch sử dụng đất); Đã tham 

mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo về việc triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện tại Văn bản số 

3406/UBND – NNTNMT ngày 18/6/2020. 

- Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Tổ chức triển 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, báo cáo các thửa đất của tổ chức đang quản lý sử dụng chưa được cấp 

GCNQSDĐ và tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 tại Văn bản số 

130/STNMT-VPĐK ngày 18/6/2020. Hiện nay UBND tỉnh đã ban hành Kế 

hoạch số 413/KH-UBND ngày 15/7/2020. Trên cơ sở đó, 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, văn bản gửi 

các địa phương, các tổ chức chưa được cấp GCN. 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.  

- Công tác bồi thường, GPMB hỗ trợ tái định cư: 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 nước thu hồi đất, đặc biệt là các dự 

án trọng điểm như các hạng mục công trình thuộc Chương trình đô thị miền núi 

phía Bắc, thành phố Bắc Kạn, Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công an tỉnh (giai 

đoạn 1), khu công nghiệp Thanh Bình giai đoạn II, mở rộng, nâng cấp ĐT254... 

- 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.  

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án về đất đai theo đúng tiến độ và 

kế hoạch đề ra, cụ thể: Tiếp tục thực hiện hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất 

đai huyện Na Rì, thành phố Bắc Kạn và đưa vào vận hành chính thức; Lập và 

trình UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu 

đất đai huyện Ba Bể, Pác Nặm trình UBND tỉnh phê duyệt tại Tờ trình 148/TTr-

STNMT ngày 30/6/2020; Đã tổ chức khảo sát, lập xong thiết kế KTDT cơ sở dữ 

liệu đất đai huyện Bạch Thông, Chợ Mới, hiện đang xem xét chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi trình UBND tỉnh xem 

xét phê duyệt. 
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1.2. Đo đạc, bản đồ và Viễn thám:  

Kiểm tra bản đồ trích đo địa chính 125 công trình, dự án; Thẩm định Thiết 

kế kỹ thuật-Dự toán và phương án thi công đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính: 

22 công trình; Báo cáo tình hình hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh năm 

2019; Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về viễn thám năm 2020. 

2. Khoáng sản và Tài nguyên nước 

2.1. Khoáng sản 

 Ban hành Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 13/01/2020 về triển khai  

phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh năm 2020. Đôn 

đốc, hướng dẫn và giải quyết đề nghị của các đơn vị thực hiện các quy định về 

khai thác khoáng sản. 

 Cấp giấy phép hoạt động khoáng sản: Trong năm đã trình UBND tỉnh cấp 

08 giấy phép thăm dò khoáng sản, 02 giấy phép khai thác khoáng sản, 01 giấy 

phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và 01 quyết định phê duyệt trữ 

lượng khoáng sản, 01 hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng 

sản. Hiện đang tiếp tục giải quyết 01 hồ sơ thăm dò khoáng sản, 03 hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng. 

 Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc 

Kạn giai đoạn 2013-2020: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các sở, 

ngành, địa phương tổ chức kiểm tra thực địa các khu vực khoáng sản vật liệu 

xây dựng thông thường (VLXDTT) và tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 

thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 

dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020, trong đó đã bổ sung 04 khu 

vực khoáng sản làm VLXDTT tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 

và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 30/7/2020. 

 Về công khai kết quả khảo sát đánh giá sụt lún tại huyện Chợ Đồn: Ngày 

26/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị công bố công khai kết quả khảo 

sát đánh giá sụt lún tại huyện Chợ Đồn, kết quả nghiên cứu về hiện tượng sụt 

lún đã được thông tin tới chính quyền, người dân địa phương. 

 Dự án khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm 

hoạt động khoáng sản tỉnh Bắc Kạn: Đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt 

Dự án tại Quyết định số 1129/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 và phê duyệt Kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 08/9/2020, 

hiện đang thực hiện lựa chọn nhà thầu, dự kiến đến hết năm 2020, sẽ thực hiện 

được 4/8 huyện đảm bảo theo Kế hoạch đề ra. 

 Thực hiện “Đề án nâng cao hiệu quả quản lý, quy hoạch, thăm dò, khai 

thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách từ 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2017-2020”: Đã 

tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBNDngày 
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05/02/2020 để triển khai thực hiện trong năm 2020, trong đó tập trung đánh giá 

4 năm thực hiện Đề án, hiện nay các ngành, địa phương đang phối hợp đánh giá.  

 Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Tổ chức thực hiện đấu giá 

theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy định; đã thực hiện tổ chức đấu giá 06 mỏ 

khoáng sản (01 mỏ chì kẽm, 03 mỏ cát sỏi, 01 mỏ đá, 01 mỏ sét). 

2.2. Tài nguyên nước  

Trong năm đã trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép hành nghề khoan nước 

dưới đất, 04 giấy khai thác sử dụng nước mặt, 01 giấy phép xả nước thải vào 

nguồn nước, 01 hồ sơ khai thác nước dưới đất; Trả lại 01 hồ sơ khai thác nước 

dưới đất và 02 hồ sơ xả nước nước thải vào nguồn nước do không đạt yêu cầu. 

Hiện đang thẩm định 01 hồ sơ hành nghề khoan nước dưới đất. Quá trình tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ đảm bảo theo đúng quy trình giải quyết thủ tục hành 

chính. 

Dự án "Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn", đã được UBND tỉnh phê duyệt dề cương và dự toán tại 

Quyết định số 1657/QĐ-UBND ngày 14/9/2020. Hiện nay đang thực hiện các 

bước tiếp theo. 

Tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, tổng 

hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đúng thời hạn. 

Để tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU 

ngày 22/7/2020 về tăng cường công tác quản lý về tài nguyên nước trên địa bàn 

tỉnh. 

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

học 

3.1. Môi trường 

Tiếp nhận và thẩm định 13 hồ sơ báo cáo ĐTM, 05 hồ sơ xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trường, 02 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường, 01 sổ 

đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại, trong đó đã giải quyết xong 06 hồ sơ,  

đang giải quyết 01 hồ sơ, chủ đầu tư đang hoàn thiện 11 hồ sơ, trả lại 03 hồ sơ 

do không đủ điều kiện tiếp nhận. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, đảm 

bảo theo quy trình quy định. 

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 610.020.464 đồng. 

Kiểm tra công tác môi trường: Thực hiện kiểm tra theo phản ánh kiến 

nghị của cử tri, công dân, phương tiện thông tin đại chúng 07 cuộc; kịp thời giải 

quyết dứt điểm các vấn đề về môi trường xảy ra trên địa bàn, không tạo tình 

trạng bức xúc kéo dài trong quần chúng nhân dân (Hiện tượng sạt lở tại Nhà 

máy điện phân chì kẽm Bắc Kạn; hiện tượng sạt lở, bồi lấp thượng nguồn suối 

Khau Củm và vùi lấp đất nông nghiệp của người dân thôn Bản Diếu, xã Ngọc 
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Phái, huyện Chợ Đồn; phản ánh trang trại lợn Nam Huế có mùi khó chịu ảnh 

hưởng đến cộng đồng dân cư khu vực trang trại.v.v.) 

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 2020, 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…. 

Triển khai thực hiện 07 nhiệm vụ sự nghiệp môi trường, đã được UBND 

tỉnh phê duyệt dự toán chi tiết và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 

nhiệm vụ, 05 nhiệm vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Sở đã được phê duyệt 

Kế hoạch thực hiện. Hiện đã thực hiện xong 01 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực 

hiện 06 nhiệm vụ theo đúng tiến độ. Dự kiến đến hết năm 2020, sẽ hoàn thành 

07 nhiệm vụ sự nghiệp môi trường. 

Đã thực hiện xong 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, sẽ yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng lắp đặt hệ 

thống quan trắc tự động liên tục nước thải, khí thải để truyền số liệu về Sở Tài 

nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

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

Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời chuyển các bản tin dự 

báo thời tiết cho Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố xử lý. 

Chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh (Xây 

dựng, cập nhật Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh 

Bắc Kạn): Đã được UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết tại Quyết 

định số 643/QĐ-UBND ngày 10/4/2020, trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 848/QĐ-UBND 

ngày13/5/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành các thủ tục lựa chọn 

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

các nội dung theo hợp đồng, dự kiến hết năm 2020, tiến hành nghiệm thu và báo 

cáo kết quả thực hiện. 

Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động thuộc Dự án hỗ trợ kinh doanh 

cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn giao Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020, 

đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 01 hoạt động (tổ chức các lớp tập huấn 

nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu và phương pháp thu thập thông tin xây 

dựng sơ đồ vùng rủi ro thiên tai); hoạt động xây dựng sơ đồ vùng rủi ro thiên tai, 

đã tổ chức tập huấn hướng dẫn điều tra, thu thập thông tin xây dựng sơ đồ vùng 

rủi ro thiên tai, hiện đang tiến hành thu thập thông tin tại các xã trên địa bàn 

tỉnh. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ cắm mốc ranh giới khu bảo vệ cảnh quan 

Thác Giềng: Hiện đang thực hiện theo đúng kế hoạch, dự kiến hết năm 2020 sẽ 

tiến hành nghiệm thu và bàn giao. Tổ chức 03 lớp tập huấn tuyên truyền nâng 
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cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học tại xã Lương Thượng, 

huyện Na Rì, xã Bản Thi, Đồng Phúc, huyện Chợ Đồn. 

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

Tiếp tục hoàn thiện kết luận thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức đã 

thực hiện từ năm 2019 chuyển sang.  

Ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 tại Quyết định số 

449/QĐ-STNMT ngày 13/12/2019, theo đó, trong năm 2020 sẽ tiến hành thanh 

tra chuyên đề đất trồng lúa tại 05 huyện, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài 

nguyên và môi trường đối với 16 tổ chức, phối hợp với các cơ quan kiểm tra đối 

với 06 tổ chức và kiểm tra việc thực hiện 10 kết luận thanh tra đã ban hành từ 

năm 2017 đến nay.  

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh về 

thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19, Sở đã báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch thanh tra và giảm 

việc kiểm tra, cụ thể: Chỉ tiến hành 01 cuộc kiểm tra về công tác bảo vệ môi 

trường theo kế hoạch đối với 08 tổ chức và 01 cuộc thanh tra chuyên đề việc 

quản lý, sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn huyện Chợ Đồn do đã ban hành kế 

hoạch. Không thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra còn lại. Đồng thời tiếp tục 

tổ chức kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra và việc thực hiện các quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành. 

Kết quả xử lý vi phạm hành chính: Qua thanh tra, kiểm tra, đã ban hành 

22 Quyết định XPVPHC trong lĩnh vực khoáng sản và môi trường, trong đó có 

16 quyết định xử phạt bằng tiền (với tổng số tiền là 208 triệu đồng) và 06 quyết 

định phạt bằng hình thức cảnh cáo.  

Tham mưu xử lý tài sản do vi phạm hành chính ở xã Hương Nê, huyện 

Ngân Sơn theo Quyết định số 773/QĐ-XPHC ngày 10/5/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bắc Kạn. Kết quả: Đã tổ chức đấu giá thành công với số tiền trúng 

đấu giá là 255.000.000 đồng, đã thực hiện bàn giao tài sản cho đơn vị trúng đấu 

giá theo quy định. Hiện tại, đang xem xét, xử lý vi phạm đối với các đơn vị chưa 

thực hiện lắp đặt trạm cân, camera giám sát; rà soát các cơ sở không thực hiện 

nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2019, xem xét, xử 

lý đối với các đơn vị có vi phạm. 

Tổ chức tiếp công dân tại Sở: 08 lượt người, tham gia tiếp công dân tại trụ 

sở Tiếp công dân UBND tỉnh: 07 buổi. 

Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Trong năm 

2020, Sở tiếp nhận 40 đơn, trong đó đã giải quyết xong 31 đơn, đang giải quyết 

02 đơn, lưu đơn theo quy định: 07 đơn. 

Thực hiện tốt công tác pháp chế theo quy định. Ban hành các Kế hoạch số 

10/KH-STNMT ngày 20/01/2020 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

năm 2020; số 11/KH-STNMT ngày 20/01/2020 về công tác theo dõi tình hình 

thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020; 
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số 13/KH-STNMT ngày 20/01/2020 về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa 

văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 2020. Hệ thống hóa 12 văn bản 

QPPL thuộc lĩnh vực TN&MT do Chính Phủ, Bộ TN&MT ban hành từ 

15/12/2019 đến 31/5/2020, trong đó: Lĩnh vực đất đai: 04 văn bản; lĩnh vực bảo 

vệ môi trường: 05 văn bản; Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản: 02 văn 

bản; Lĩnh vực đo đạc, bản đồ: 01 văn bản. 

5. Dịch vụ công tài nguyên và môi trường 

5.1. Dịch vụ công về đất đai 

Tiếp nhận và giải quyết 14.483 hồ sơ thủ tục hành chính về cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận tài sản, đăng ký đất đai...trong đó đã 

giải quyết xong 13.553 hồ sơ (trong đó giải quyết đúng hạn 13.551 hồ sơ, giải 

quyết quá hạn 02 hồ sơ), đang giải quyết 500 hồ sơ, trả lại 430 hồ sơ. 

Thực hiện đo đạc bản đồ địa chính cho chỉnh lý địa chính 797 thửa đất với 

diện tích 252,53 ha, đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính: 04 công trình, giải 

phóng mặt bằng: 04 công trình, định giá đất cụ thể: 31 công trình, đo đạc trích 

đo địa chính công trình: 08 công trình. 

5.2. Dịch vụ công về môi trường 

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 07 dự án, lập hồ sơ 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của 01 dự án. Thực hiện quan 

trắc môi trường định kỳ đợt 1, 2,3 cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, khai thác, 

chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

6. Công nghệ thông tin 

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

Môi trường (TN&MT): 38 tin viết; 106 văn bản của Sở TN&MT; 90 văn bản 

Quy phạm pháp luật; 34 Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm 

kỳ 2016-2021; 87 văn bản liên quan ngành tài nguyên và môi trường; 312 bản 

tin dự báo thời tiết; thực hiện đăng tải các thông tin tuyên truyền các hoạt động 

hưởng ứng các ngày lễ: Hưởng ứng Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng 

ứng Ngày đại dương thế giới năm 2020; kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2020, Tuần lễ Quốc gia không 

thuốc lá 25-31/5/2020; Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020; Bảng 

giá đất định kỳ 5 năm (2020- 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 các huyện Na Rì, Ba Bể, Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn, 

Chợ Mới, Pác Nặm và thành phố Bắc Kạn do UBND tỉnh phê duyệt; 11 Quyết 

định giá đất cụ thể các công trình; Đăng tải 14 Nghị quyết chuyên đề của kỳ họp 

thứ 15 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021… 

Tiếp nhận và cung cấp 161 lượt khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường, thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ. 

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

đất đai tỉnh Bắc Kạn. Tổ chức thành công tập huấn đào tạo chuyển giao nhiệm 

vụ “Nâng cấp mở rộng phần mềm CSDL đất đai”. 

Xây dựng Dự thảo 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: 

Hiện đã có Văn bản giải trình tiếp thu ý kiến thành viên UBND tỉnh gửi UBND 

tỉnh xem xét ban hành. 

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

Công tác củng cố tổ chức bộ máy: Tiếp tục duy trì và ổn định bộ máy đã 

được kiện toàn; 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
1
. 

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
2
.  

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.  

Triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nâng lương cho 

công chức, viên chức theo đúng quy định. 

Ban hành Kế hoạch số 09/KH-STNMT ngày 22/01/2020 về thực hiện 

công tác thi đua , khen thưởng năm 2020; đăng ký giao ước thi đua tại Văn bản 

số 168/STNMT-VP ngày 12/02/2020; Văn bản số 18/STNMT-TĐKT ngày 

28/02/2020 về phát động thi đua đợt 1 với chủ đề “Thi đua lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 120 năm Ngày thành pập tỉnh Bắc Kạn (Ngày 11/4/1900-

11/4/2020); Kế hoạch số 29/KH-STNMT ngày 03/4/2020 về triển khai thực hiện 

phòng trào “Đoàn kết sáng tạo”, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế 

năm 2020. 

Thực hiện Công văn số 2963/BTNMT-TĐKT ngày 03/6/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, Sở đã xây 

dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 và tổ chức họp, 

bình xét, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận điển hình tiến tiến 

cho 01 tập thể và 03 cá nhân. Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến 

giai đoạn 2015-2020 theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của UBND tỉnh. 

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. 

                                                 
1
 Bổ nhiệm 02 Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, 01 Phó Chánh Thanh tra Sở; Bổ nhiệm lại Chánh 

Thanh tra Sở; 

2 Cử 01 công chức đi lớp đào tạo hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị năm 2020; 02 công chức, viên chức học lớp Cao cấp lý 

luận chính trị; 03 công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị; 07 công chức tham gia tập huấn Luật Đầu tư công; 02 

công chức tham gia lớp đào tạo ngạch thanh tra viên chính. 
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III. Nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 

1. Đất đai và đo đạc, bản đồ và viễn thám 

 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. 

 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. 

 Tiếp tục đôn đốc hoàn thiện dữ liệu kiểm kê đất đai đảm bảo giao nộp 

theo kế hoạch. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - dự toán xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai huyện Bạch Thông, Chợ Mới. 

Hoàn thiện nhiệm vụ Kiểm kê đất đai năm 2019 và trình Bộ Tài nguyên và 

Môi trường theo quy định. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể, 

Pác Nặm sau khi được UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật-dự toán. 

2. 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 triển khai thực hiện Dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời 

cấm hoạt động khoáng sản. 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác tài 

nguyên nước dưới đất. 

 Tiếp tục thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu 

giá năm 2019-2020. Tham mưu ban hành Kế hoạch đấu giá năm 2021. 

3. Môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và đa dạng sinh 

học 

 Trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Kạn 

giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Bắc Kạn.  

Hoàn thành các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020 theo kế 

hoạch; Tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, 

đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.  
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 Tiếp tục tham mưu đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí 

để thực hiện các dự án xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên 

địa bàn tỉnh Bắc Kạn.  

4. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết 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. 

5. Dịch vụ công tài nguyên và môi trường 

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. 

6. Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường. 

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. 

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

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, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định. 

Tổ chức thi tuyển viên chức sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ về việc tuyển 

dụng viên chức năm 2020. 

Tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức và bình xét thi đua khen 

thưởng cuối năm./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, VP (Hạnh). 

     GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Nông Văn Kỳ 
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