
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Số:        /STNMT - VP 
V/v nắm tình hình khó khăn, vướng 

mắc và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 

công tác tài nguyên và môi trường.  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Bắc Kạn, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ 

chức nắm tình hình về những khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện nhiệm 

vụ công tác tài nguyên và môi trường tại UBND các huyện, thành phố. 

1. Thành phần. 

- Thành phần đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường: Đại diện Lãnh đạo Sở; lãnh 

đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở gồm các phòng, đơn vị: Đất đai, 

Khoáng sản - Tài nguyên nước, Môi trường, Thanh tra Sở, Văn phòng Đăng ký đất 

đai tỉnh; Văn phòng Sở, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.     

- Các huyện, thành phố được nắm tình hình. 

+ Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

+ Các phòng chuyên môn, đơn vị của huyện có liên quan (do huyện mời).   

2. Thời gian, địa điểm: Từ ngày 27/01/2021 đến ngày 01/02/2021. 

(Chi tiếp theo lịch làm việc đính kèm) 

3. Nội dung: Nắm tình hình khó khăn, vướng mắc và giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ công tác tài nguyên và môi trường năm 2021; một số đề xuất của Sở. 

(Nội dung chi tiết theo đề cương báo cáo đính kèm) 

Đề nghị UBND các huyện, thành phố báo cáo đầy đủ theo nội dung gợi ý của 

đề cương báo cáo gửi kèm và phối hợp thực hiện tốt các nội dung đã đề ra; Trường 

hợp có thay đổi lịch làm việc đề nghị liên hệ với đồng chí Bế Đức Dương Chánh 

Văn phòng Sở qua số điện thoại:  0936619626./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên (p/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng TN&MT; CN VPĐKĐĐ  

các huyện, thành phố; 

- Các phòng CM, đơn vị thuộc Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, (Quang). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 

 



LỊCH LÀM VIỆC 

(Kèm theo Văn bản số         /STNMT-VP ngày       /01/2021 của Sở TN&MT) 

 

TT Thời gian làm việc Địa điểm Ghi 

chú 

1 8 giờ ngày 27/01/2021 UBND huyện Pác Nặm  

2 14 giờ ngày 27/01/2021 UBND huyện Ba Bể  

3 8 giờ ngày 28/01/2021 UBND huyện Ngân Sơn  

4 14 giờ ngày 28/01/2021 UBND huyện Bạch Thông  

5 8 giờ ngày 29/01/2021 UBND huyện Chợ Đồn  

6 14 giờ ngày 29/01/2021 UBND thành phố Bắc Kạn  

7 8 giờ ngày 01/02/2021 UBND huyện Na Rì  

8 14 giờ ngày 01/02/2021 UBND huyện Chợ Mới  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NỘI DUNG ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO 

  

I. GỢI Ý CHUNG VỀ BÁO CÁO UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

1. Lĩnh vực môi trƣờng 

1.1. Việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7616/UBND-

NNTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2020 về việc tăng cường thu gom và xử lý rác 

thải sinh hoạt; Thông báo số 244/TB-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2020 về thông 

báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tại Hội 

nghị về môi trường trên địa bàn tỉnh. 

1.2. Việc tuyên truyền, vận động cộng đồng dân cư khu vực nông thôn, đặc 

biệt là việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải phát sinh từ hoạt động sản 

xuất nông nghiệp. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực ngày 01/01/2022. 

1.3. Việc theo dõi, đánh giá, khai thác, sử dụng tin dự báo, cảnh báo khí tượng 

thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai trên địa bàn;  

1.5. Công tác phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác bảo 

vệ môi trường trên địa bàn, đặc biệt đối với các vị trí đã từng có các vấn đề về môi 

trường xảy ra. 

1.6. Đối với UBND huyện Chợ Đồn: Việc khắc phục việc bồi lấp suối Khau 

Củm tại xã Ngọc Phái theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3817/UBND-

GTCNXD ngày 6 tháng 7 năm 2020. 

 2. Lĩnh vực khoáng sản. 

2.1. Việc thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 và Kết luận số 10-

KL/TU ngày 28/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 344/KH-UBND 

ngày 13/9/2017 và Văn bản số 7593/UBND-NNTNMT ngày 21/12/2020 của 

UBND tỉnh, trong đó lưu ý tại các huyện: Chợ Đồn, Ngân Sơn, Chợ Mới. 

2.2. Việc khai thác cát sỏi phục vụ xây dựng công trình nông thôn mới và 

trình tự thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

707/STNMT-KS ngày 07/6/2017.  

2.3. Công tác quản lý các mỏ khoáng sản đã được cấp phép khai thác trên địa 

bàn.  

3. Lĩnh vực tài nguyên nƣớc. 

3.1. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 22/7/2020 của Tỉnh 

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

tỉnh và Kế hoạch số 587/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về thực hiện 

thị số 28-CT/TU ngày 22/7/2020. 

 3.2. Công tác quản lý ao hồ không san lấp theo Quyết định số 2257/QĐ-

UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố danh mục 

hồ, ao không được san lập trên địa bàn tỉnh.  

3.3. Công tác quản lý các tổ chức, cá nhân hành nghề khoan nước dưới đất trên 

địa bàn theo quy định tại Thông tư số 40/2014/TT-TBNMT ngày 11/7/2014 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 

của UBND tỉnh. 



3.4. Công tác phối hợp triển khai thực hiện dự án liên quan đến lĩnh vực 

khoáng sản và tài nguyên nước.  

5. Công tác Thanh tra, kiểm tra 

5.1. Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tập 

trung những vụ việc phức tạp, điểm nóng, tồn đọng , kéo dài). Kiến nghị, đề xuất. 

5.2. Công tác xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021. Kiến nghị, đề 

xuất. 

5.3. Việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra do Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành. 

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VỚI UBND CÁC HUYỆN, 

THÀNH PHỐ 

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp chỉ đạo giải 

quyết một số nội dung liên quan đến Chi nhánh VPĐK các huyện, thành phố 

1.1. Công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các tổ chức (việc bố trí được 

kinh phí đo đạc để lập hồ sơ thực hiện cấp Giấy chứng nhận).  

1.2. Công tác chỉnh lý biến động các công trình thu hồi đất nhưng không thực 

hiện việc thu, nộp Giấy chứng nhận cho Văn phòng Đăng ký đất đai quản lý theo 

quy định nên còn gặp khó khăn trong công tác chỉnh lý biến động.  

1.3. Công tác cấp Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá 

nhân (quan tâm đến việc cấp kinh phí và phối hợp lập kế hoạch cấp Giấy chứng 

nhận QSD đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn). 

1.4. Các dự án đo đạc, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân tại địa 

phương mà chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn thực hiện có tiến độ về thời gian thực 

hiện dự án.  

1.5. Đề nghị các địa phương quan tâm, tạo điều kiện về Trụ sở làm việc Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố. 

1.6. Công tác, đào tạo: Đề nghị các huyện, thành phố quan tâm về công tác 

đào tạo về lý luận chính trị (Trung cấp LLCT, cao cấp LLCT) cho đội ngũ viên 

chức tại Chi nhánh VPĐK đất đai các huyện, thành phố.  

1.7. Tuyên truyền, phổ biến và phối hợp tốt trong công tác thực hiện chỉnh lý 

bản đồ, hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận QSD đất tại các đơn vị sắp xếp theo NQ 

số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Bắc Kạn trong năm 2021. 

1.8. Riêng đối với dự án cấp Giấy chứng nhận đất lâm nghiệp tại huyện Chợ 

Mới còn vướng mắc do Luận chứng kinh tế - kỹ thuật chưa được gia hạn, đề xuất 

gia hạn Luận chứng hoặc để Chi nhánh tiến hành thẩm định hồ sơ đảm bảo đúng 

quy định của Pháp luật.  

2. Công tác quản lý, lƣu trữ hồ sơ. 

Đề nghị địa phương quan tâm đối với công tác lưu trữ tài liệu hồ sơ tài 

nguyên môi trường, bố trí nơi lưu trữ hồ sơ tài liệu và công tác quản lý, sắp sếp hồ 

sơ tài liệu đúng quy định, hàng năm bố trí kinh phí để cải tạo tu bổ kho tàng, khử 

trùng diệt mối mọt bảo vệ hồ sơ tài liệu đảm bảo tiêu chuẩn quy định.  
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