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Bắc Kạn, ngày       tháng 3 năm 2021 

     

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý 1 năm 2021 và                                                                       

triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý 2 năm 2021 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý 1 

1. Lĩnh vực đất đai. 

Tiếp nhận 16 hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất; 07 hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho 

thuê đất, trong đó: Đã giải quyết xong 19 hồ sơ, đang giải quyết 02 hồ sơ, trả lại 02 

hồ sơ. Kiểm tra bản đồ trích đo địa chính 06 công trình, dự án; Tham mưu UBND 

tỉnh quyết định 13 công trình định giá đất, hiện đang thực hiện 04 công trình định 

giá đất. 

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2021; công 

nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư đô thị tại Tổ 1 và Tổ 2A thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn (Đợt 1); chấp thuận chủ trương đấu giá khu đất Trung tâm Truyền thông, 

tư vấn và cơ sở dữ liệu dân cư thành phố Bắc Kạn (cũ). 

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: 06 công trình, dự án. 

Xây dựng 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. 

Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức kiểm tra để tham mưu 

UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp tại xã Chu Hương, 

huyện Ba Bể và xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông. 

Xây dựng các 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 

tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 26/4/2016 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh lần thứ ba (khóa XI) về xây dựng HTX kiểu mới trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2016-2020; 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; … 
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Thực hiện nhiệm vụ, dự án: (1) Cơ sở dữ liệu đất đai: Đã phát hành hồ sơ  

mời thầu và đang trong thời gian thực hiện lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu số 

03: xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể, Pác Nặm; tham mưu UBND tỉnh 

văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí triển khai thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bạch Thông và Chợ Mới; (2) Kế 

hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Bắc Kạn: Trình UBND tỉnh thành lập 

Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021-2025) cấp tỉnh và đôn đốc 

đơn vị tư vấn thực hiện đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định; (3) 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: Đã xây dựng dự thảo, hiện đã đăng tải xin ý kiến của tổ chức, 

cá nhân theo quy định: (4) Thực hiện Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 15/7/2020 

của UBND tỉnh Bắc Kạn: Báo cáo UBND tỉnh kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất tổ chức tại Văn bản số  414/STNMT-ĐĐ ngày 8/3/3021; (5) Thực hiện 

chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, GCNQSD đất các đơn vị sắp xếp theo Nghị quyết 

số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Đã ban 

hành Kế hoạch để triển khai thực hiện, hiện nay đã thực hiện xong 03 xã Đồng 

Thắng (Chợ Đồn), Sơn Thành (Na Rì), Hiệp Lực (Ngân Sơn); dự kiến đến 

30/3/2021 hoàn thiện thêm 07 xã, thị trấn: Thanh Thịnh, thị trấn Đồng Tâm, thị 

trấn Phủ Thông, Tân Tú, Quân Hà, Văn Lang, Trần Phú.  

2. Lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước. 
2.1. Lĩnh vực khoáng sản 

Tiếp nhận 07 hồ sơ, đã giải quyết xong 05 hồ sơ
1
, đang trong quy trình thực 

hiện 02 hồ sơ
2
, không có hồ sơ giải quyết quá hạn. 

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. 

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 

của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về không thu tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước. 

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường hiệu lực thi hành chính sách, pháp luật về khoáng sản. 

Báo cáo và đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét khoanh định công 

bố khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ mỏ thạch anh Bằng Lãng, xã Thượng 

Quan, huyện Ngân Sơn. 

Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt: Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt 

trước và dự toán chi phí đầu tư thăm dò khoáng sản khu vực đất sét Hát Lài, xã 

Sơn Thành, huyện Na Rì. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định, tiếp tục thực 

hiện công khai giá khới điểm, bước giá và tiền đặt trước; Giá trị tiền cấp quyền 

                                                 
1
 03 hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, 01 hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, 01 hồ sơ điều chỉnh giấy 

phép khai thác. 
2
 01 hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; 01 hồ sơ đăng ký khai thác khoáng sản VLXDTT trong diện tích dự 

án xây dựng công trình, bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch. 
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khai thác khoáng sản quặng vàng thu gom trong quá trình bóc giảm tải tại mỏ vàng 

Pác Lạng, xã Thượng Quan và xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn. 

Tham mưu cho 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. 

Xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp phép thăm dò, khai thác 

cát sỏi tại khu vực Hợp Thành - Hát Lài, xã Sơn Thành, huyện Na Rì, trên cơ sỏ ý 

kiến của Bộ TNMT và chỉ đạo của UBND tỉnh, tham mưu ban hành văn bản thông 

báo cho các Doanh nghiệp biết. 

Kiểm tra, xem xét xử lý thông tin phản ánh của cử tri, báo chí: Về việc khai 

thác cát sỏi tạ huyện Na Rì; Khắc phục các hố sụt tại thôn Phiêng Liềng 2, xã Ngọc 

Phái, huyện Chợ Đồn. 

Hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện các quy định về quản lý, khai thác 

tài nguyên khoáng sản theo quy định. 

Xây dựng dự thảo Đề án tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Quy hoạch, 

thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, chống nhất thu 

ngân sách từ hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa 

bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025. 

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.  

2.2. Lĩnh vực tài nguyên nước  

Tiếp nhận 03 hồ sơ, hiện đã giải quyết xong 01 hồ sơ (Cấp giấy phép khai 

thác nước mặt xưởng tuyển mỏ Bản Cuôn 1), đang giải quyết 02 hồ sơ theo quy 

trình quy định (cấp giấy phép khai thác nước dưới đất mỏ vàng Pác Lạng và giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước mỏ vàng Pác Lạng). 

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. 

Tham mưu cho UBND tỉnh chấp thuận việc tích nước lòng hồ nhà máy thủy 

điện Thác Giềng I của Công ty Cổ phần Sông Đà Bắc Kạn. 

Hướng dẫn thủ tục phê duyệt phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn 

nước công trình hồ chứa thủy lợi Nặm Cắt. 

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 09 hồ sơ mới (07 báo cáo đánh giá tác động môi trường; 02 hồ sơ 

xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động 

môi trường dự án) và 06 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang (02 hồ sơ báo cáo đánh giá 

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

trong đó đã giải quyết xong 06 hồ sơ, đang giải quyết 02 hồ sơ; chủ dự án đang 

chỉnh sửa 07 hồ sơ. 
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Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh với tổng số phí thu được là 106.316.000 

đồng. 

Thực hiện các báo cáo: Báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra công tác thu 

dọn lòng hồ dự án Hồ chứa nước Nặm Cắt; Tình hình quản lý nguồn thải và hiện 

trạng cơ sở dữ liệu về nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; báo cáo Bộ chỉ số 

đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2020 của tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo Kết quả 

đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa 

lỏng năm 2020; 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; báo cáo 

kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.  

  Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện các quy định về bảo 

vệ môi trường. 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường, kết quả đã 

ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ kinh phí cho chương trình phối hợp 

tuyên truyền bảo vệ môi trường năm 2021, các nhiệm vụ khác đang triển khai xây 

dựng nhiệm vụ và dự toán chi tiết. 

Kiểm tra, trả lời Tạp chí điện tử Người Đưa Tin Pháp luật phản ánh nội dung 

“Bắc Kạn: Doanh nghiệp xả thải bức tử thiên nhiên”. 

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. 

Cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ báo cáo khởi động Dự án cơ sở hạ tầng 

thích ứng với BĐKH tại tỉnh Bắc Kạn. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Tổ chức tiếp 04 lượt công dân tại trụ sở cơ quan. 

Tiếp nhận 05 đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 02 đơn từ kỳ trước chuyển 

sang, đã giải quyết xong 02 đơn, đang giải quyết 02 đơn, lưu 01 đơn theo quy định. 

Hoàn thành kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra của Sở Tài 

nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm 2017 đến nay, ban hành 

06 thông báo kết quả kiểm tra đối với 06 đơn vị. Tổ chức Kiểm tra việc san ủi đất 

tại huyện Ngân Sơn của công ty CP Vương Anh, hiện đang xây dựng báo cáo 

UBND tỉnh kết quả kiểm tra. 

Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra việc khắc phục tồn tại, hạn chế theo Kết 

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

trường đối với các doanh nghiệp.  

Báo cáo UBND tỉnh tham mưu xử lý đất của Công ty NARÌHAMICO tại 

phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn. 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. 

Ban hành các kế hoạch liên quan đến công tác pháp chế, cụ thể: Theo dõi 

tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2021; Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và pháp chế năm 
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2021; thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư 

về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí 

thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Và thực hiện công 

tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021. 

5. Dịch vụ công. 

5.1. Dịch vụ công về đất đai 

Tiếp nhận và giải quyết 6.040 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 4.867 hồ sơ, đang giải quyết 948 hồ sơ, trả lại 225 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, trích đo bản đồ địa chính 01 công 

trình, chỉnh lý biến động đất đai 03 công trình; trích lục, trích đo địa chính, trích 

sao hồ sơ địa chính phục vụ thực hiện các thủ tục hành chín về đất đai cho 14 tổ 

chức, 184 hộ gia đình cá nhân với tổng số 271 thửa, diện tích 623.372m
2
). 

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): 07 tin viết; 44 văn bản của Sở TN&MT; 11 văn bản Quy phạm 

pháp luật; 08 Quyết định hủy Giấy chứng nhận; 21 Quyết định giá đất cụ thể các 

công trình; 17 văn bản liên quan ngành tài nguyên và môi trường; 14 Nghị quyết 

chuyên đề của kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; 06 Nghị 

quyết chuyên đề của kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021; 97 

bản tin dự báo thời tiết. 

Tiếp nhận và cung cấp 52 lượt khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 

Tiếp nhận sơ bộ, tiến hành kiểm điểm, phân loại 149 bộ hồ sơ tài liệu để đưa 

vào kho lưu trữ. 

Rà soát hệ thống thông tin chuẩn bị điều kiện sẵn sàng khai thác cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư. 

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, tổng hợp 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; Hội nghị công chức, người lao động năm 2021. 

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 
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nhiệm vụ về tài nguyên môi trường năm 2021. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị bổ nhiệm 

lại công chức lãnh đạo. 

Hoàn thành đăng ký thi đua năm 2021. 

Báo cáo kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm 

kỳ 2020-2025, 2021-2026; Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2020 

và dự kiến kế hoạch năm 2021, giai đoạn 2021-2025; Tiếp tục rà soát công tác 

tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW. 

Tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đảm bảo an toàn, báo cáo tình hình 

trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo kịp thời, đúng 

thời hạn. 

Đăng ký và xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 gửi Sở Nội 

vụ thẩm định. 

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.  

 Thông báo xét duyệt quyết toán năm 2020 đối với các đơn vị trực thuộc Sở 

và tổ chức thực hiện công tác xét duyệt quyết toán năm 2020. 

Xây dựng các kế hoạch: Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính – ngân sách 

năm 2021; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 01-CT/TU ngày 23/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Chương trình trọng 

tâm công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng năm 2021; 

Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021; Kế hoạch đơn vị học tập; Kế hoạch sử dụng số 

lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong đơn vị sự nghiệp 

công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền 

vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; Rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; Truyền thông 

về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử năm 2021; Duy trì, áp dụng và cải tiến, xây dựng Hệ thống quản lý 

chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở 

Tài nguyên và Môi trường; Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 

2021. 

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số 89/QĐ-UBND 

tỉnh ngày 20/01/2021: Theo phụ biểu kèm theo. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm Quý 2 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 
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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. 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định một số nội dung cụ thể tại 

Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ. 

 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. 

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

 Phối hợp lập quy hoạch tỉnh Bắc Kạn. 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể và 

huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. 

Tiếp tục thực hiện Chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 

855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và thực 

hiện Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và 

Kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 cấp huyện (2021-2025) theo đề nghị của 

UBND các huyện, thành phố. 

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

giá năm 2021. 

 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. 

Trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Đề án tiếp tục nâng cao 

hiệu quả quản lý Quy hoạch, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển và tiêu thụ 

khoáng sản, chống nhất thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản và bảo vệ khoáng 

sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2025; Trình dự 

thảo báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 24/4/2011 

của Bộ Chính trị khóa XI về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp 

khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

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

dạng sinh học. 
Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí về 

môi trường khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới. 

Triển khai thực hiện 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. 
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 Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi 

trường và biến đổi khí hậu. 

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 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. 

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; hệ thống tiếp nhận số liệu quan trắc tự động môi 

trường; hệ thống cơ sở dữ liệu môi trường. 

Xây dựng dự thảo Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 

2022 của tỉnh. 

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

Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường sau khi có ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ và tổ chức thi tuyển. 

Chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP. 

Lập báo cáo quyết toán năm 2020; báo cáo tài chính năm 2020; Lập báo cáo 

công tác thu phí, lệ phí tháng 3 và quý 1/2021. 

Tổng hợp thu nhập cá nhân năm 2020 của công chức, viên chức và người 

lao động thuộc khối Văn phòng Sở; Lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân 

năm 2020. 

Thực hiện kiểm soát thanh toán các khoản chi đảm bảo theo đúng chế độ 

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). 
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