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Bắc Kạn, ngày       tháng 01 năm 2021 

     

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 năm 2021 và                                                                       

triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2021 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01 

1. Lĩnh vực đất đai 

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

đất, 01 hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho 

thuê đất, trong đó: đã giải quyết xong 03 hồ sơ, đang thực hiện trong hạn 03 hồ sơ, 

trả lại 01 hồ sơ. Kiểm tra bản đồ trích đo địa chính 02 công trình, dự án; Tham 

mưu UBND tỉnh quyết định 06 công trình định giá đất, hiện đang thực hiện 08 

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: 02 công trình, dự án. 

Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-

2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đất thời kỳ 2021-2030; Báo cáo khoản thu tiền 

sử dụng và phát triển đất trồng lúa theo Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 

14/7/2016 của HĐND tỉnh. 

Phối hợp cung cấp hồ sơ tài liệu phục vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn. 

Thực hiện nhiệm vụ dự án: (1) Cơ sở dữ liệu đất đai: Tổ chức kiểm tra, 

nghiệm thu cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; tích hợp dữ 

liệu đất đai vào hệ thống thuộc TKKT-DT xây dựng CSDL đất đai huyện Na Rì và 

thành phố Bắc Kạn. Lựa chọn đơn vị lập Thiết kế, kỹ thuật – dự toán xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể, Pác Nặm; (2) Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đã 

kiểm tra và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2020 cấp huyện đối 

với 08/8/ huyện; (3) Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND 

ngày 07/12/2019 của HĐND 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, 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. 
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2. Lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước 
2.1. Lĩnh vực khoáng sản 

Tiếp nhận 06 hồ sơ (04 hồ sơ cấp phép thăm dò khoáng sản, 01 hồ sơ phê 

duyệt trữ lượng khoáng sản, 01 hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản), 

đã giải quyết xong 04 hồ sơ, đang trong quy trình thực hiện 02 hồ sơ (01 hồ sơ cấp 

phép thăm dò khoáng sản, 01 hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản). 

Triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021 theo 

Quyết định số 1992/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh. 

Triển khai thi công dự án Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, 

tạm thời cấm hoạt động khoáng sản tỉnh Bắc Kạn. Tham mưu thành lập Hội đồng 

xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải 

hoàn trả do nhà nước đã đầu tư. Đôn đốc tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản 

chưa khai thác trên địa bàn huyện Ngân Sơn, Chợ Đồn. 

Tham mưu UBND tỉnh giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Tân Thịnh về 

việc sử dụng quặng thu gom trong quá trình bóc giảm mỏ vàng Pác Lạng, xã 

Thượng Quan, huyện Ngân Sơn. 

2.2. Lĩnh vực tài nguyên nước  

Tiếp nhận 01 hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng nước mặt, hiện đã tham 

mưu UBND tỉnh ban hành giấy phép. 

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

tài nguyên nước. 

Tiếp tục thực hiện công tác đấu thầu nhiệm vụ Điều tra, đánh giá hiện trạng 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

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 tục giải quyết 13  hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang (09 hồ sơ báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, 04 hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường). 

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

năm 2020. 

Kiểm tra nội dung kiến nghị của cử tri huyện Chợ Đồn phản ánh tại kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IXvà thông tin phản ánh của báo chí. 

Hoàn thiện các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường: báo cáo công tác bảo 

vệ môi trường năm 2020; Hỗ trợ kinh phí cho chương trình phối hợp tuyên truyền 

bảo vệ môi trường. 

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

Chuyển 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. 

Báo cáo Kết quả khắc phục các tồn tại theo Thông báo số 1673/TB-

TCKTTV ngày 18/11/2020 của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. 

Xây dựng xong dự thảo Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH của 

tỉnh Bắc Kạn và trình UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, Sở còn triển khai tổ chức 
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thực hiện và hoàn thành 02 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, gồm: Hoạt 

động 1.2.9. Cập nhật số liệu tổng hợp bộ chỉ số theo dõi tình hình biến đổi khí hậu 

tỉnh Bắc Kạn và Hoạt động 1.2.10. Điều tra, khảo sát xác định danh mục dự án ưu 

tiên ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030. 

4. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
Tổ chức tiếp công dân tại trụ sở của Sở: 02 lượt người.  

Tiếp nhận 05 đơn trong đó có 02 đơn từ kỳ trước chuyển sang, đã giải quyết 

xong 01 đơn, đang giải quyết 03 đơn; 01 đơn lưu theo quy định. 

Tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra do Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành từ 2017 đến nay theo kế hoạch đã 

được Lãnh đạo Sở phê duyệt tại Quyết định số 449/QĐ-STNMT ngày 13/12/2019.  

Ban hành Quyết định số 510/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 phê duyệt kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, 

trong năm 2021, Sở thực hiện 03 cuộc thanh tra chuyên ngành, kiểm tra chuyên 

ngành đối với 09 doanh nghiệp và thực hiện 01 cuộc kiểm tra hành chính đối với 

01 đơn vị trực thuộc Sở; phối hợp với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm 

vụ thanh tra, kiểm tra; thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh hoặc yêu cầu nhiệm vụ phát sinh.  

Ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện Kết luận thanh tra số 3658/KL-

BTNMT ngày 30/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thành lập Đoàn kiểm 

tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế theo Kết luận thanh tra đối với 12 doanh nghiệp 

để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/01/2021. 

Lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 01 vụ 

việc (Công ty Cổ phần bê tông và vật liệ xây dựng An Bình – xã Sơn Thành, huyện 

Na Rì) với số tiền phạt là 15.000.000 đồng. 

5. Dịch vụ công: 

5.1. Dịch vụ công về đất đai 

Tiếp nhận và giải quyết 3.376  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 đúng hạn 2.098 hồ sơ, đang giải quyết 1.239 hồ sơ, trả lại 39 hồ sơ. 

Thực hiện giải phóng mặt bằng 03 công trình dự án; đo đạc bản đồ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 03 công trình. 

5.2. Dịch vụ công về môi trường 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 03 dự án; 01 hồ sơ xác nhận 

hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. 

 6. Công nghệ thông tin 
Thực hiện việc cập nhập thông tin lên trang Website Sở Tài nguyên và Môi 

trường (TN&MT): 02 tin viết; 14 văn bản của Sở TN&MT; 05 văn bản Quy phạm 

pháp luật; 05 văn bản liên quan ngành tài nguyên và môi trường; 30 bản tin dự báo 

thời tiết, 03 Quyết định hủy Giấy chứng nhận; 14 Nghị quyết chuyên đề của kỳ 

họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.  

Tiếp nhận và cung cấp 10 lượt khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 
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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. 

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

Tổ chức đánh giá phân loại công chức, viên chức năm 2020, bình xét thi đua 

khen thưởng theo quy định, báo cáo thành tích trình cấp có thẩm quyền khen 

thưởng theo quy định. 

Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2020. 

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.  

Xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ về tài nguyên 

môi trường 5 năm giai đoạn 2021-2016; kế hoạch hành động triển khai thực hiện 

nhiệm vụ về tài nguyên môi trường năm 2021. 

Giao chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ và kinh phí cho các đơn vị theo quy định. 

Thực hiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo. 

Tổ chức xong Hội nghị công chức, người lao động năm 2021. 

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 02 năm 2021 

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. 

 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. 

 Trình thẩm định dự thảo quy định chi tiết thực hiện Nghị định 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

 Thẩm định phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. 

 Phối hợp lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn. 

 Tham mưu xử lý đất đai Công ty TNHH MTV lâm nghiệp. 

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. Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Kế hoạch đấu giá 

năm 2021. Ttriển khai thực hiện dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm 

hoạt động khoáng sản. 
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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. Tham mưu thực hiện dự án 

điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác tài nguyên nước dưới đất. 

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. 

Tham mưu xây dựng nhiệm vụ, dự toán các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi 

trường năm 2021. 

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. 

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

Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt. 

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

Tham mưu hoàn thành xử lý đất Công ty NARÌHAMICO tại Xuất Hóa; Đất 

Công ty Lâm sản Bắc Kạn; Các Trạm BTS; san ủi đất tại Bản Phắng, Ngân Sơn. 

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….  

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. 

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 

Phối hợp thực hiện tiếp nhận, xét tuyển công chức, viên chức. 

Thực hiện công tác chuẩn bị đón tết cổ truyền Tân Sửu và phòng chống dịch 

đảm bảo an toàn./. 

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). 
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