
 

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 7 năm 2021 

     

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2021 và                                                                       

triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 

1. Lĩnh vực đất đai. 

Tiếp nhận 05 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 09 hồ sơ, đang giải quyết 03 hồ sơ. Kiểm tra 

bản đồ trích đo địa chính 17 công trình, dự án, kiểm tra bản đồ quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất 02 huyện; Tham mưu UBND tỉnh quyết định 03 công trình định 

giá đất, hiện đang thực hiện 08 công trình định giá đất. 

Tham mưu tổ chức thẩm định Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của 02 huyện: Na Rì và Pác Nặm. Trình UBND 

tỉnh phê duyệt Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của 06 huyện, còn 02 huyện: Na 

Rì và Pác Nặm hiện đang chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định.  

Giải quyết khó khăn, vướng mắc do các cơ quan, đơn vị, địa phương: tham 

mưu giải quyết đề nghị về chủ trương hỗ trợ khác để GPMB công trình Cụm CN 

Huyền Tụng; giải quyết đề nghị của UBND thành phố Bắc Kạn tại Văn bản số 

549/UBND-GPMB ngày 31/3/2021. 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 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 tại Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 

08/7/2021. 

Thực hiện nhiệm vụ, dự án: (1) Cơ sở dữ liệu đất đai: Hiện đang 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) 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: tham mưu UBND tỉnh dự thảo tờ 

trình, nghị quyết để thông qua trình HĐND tỉnh tại tại kỳ họp thứ III; (4) Thực 

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

nhận và tham mưu cấp GCN cho tổ chức được 54/758 thửa, đạt 7,12%, hiện đang 

tiếp tục hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ cấp GCN theo đúng quy định.; (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 
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hội: Đã ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện, hiện nay đã thực hiện xong 

15/16 xã (hiện còn xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể chưa thực hiện). 

2. Lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước. 

2.1. Lĩnh vực khoáng sản 

Tiếp nhận 04 hồ sơ, đang thực hiện giải quyết trong quy trình 04 hồ sơ
1
. 

Báo cáo UBND tỉnh thực trạng quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương và 

bố trí kinh phí để lập Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa bàn 

tỉnh thuộc Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Trả lời các Doanh nghiệp về đề nghị bổ sung quy hoạch khoáng sản của tỉnh, 

cụ thể:  Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Ba Bể đề nghị bổ sung khu vực cát đồi tại 

Bản Chiêng, xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông; Công ty Cổ phần Vương Anh đề 

nghị bổ sung khu vực mỏ Bản Phắng 1 và Bản Phắng 2, xã Trung Hòa, huyện Ngân 

Sơn; Công ty TNHH Hợp Nhất và Công ty TNHH MTV Vũ Hải Lâm đề nghị bổ 

sung khu vực cát sỏi tại thôn Quan Nưa, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn.  

Xin ý kiến các Sở, ngành và địa phương về khu vực quặng đa kim Cảng Cào và 

khu vực quặng sắt tại xã Trung Hòa và xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn để làm cơ sở bổ 

sung quy hoạch khoáng sản. 

Công khai Thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản 

khu vực cát sỏi Khuổi Nồng, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm. 

Tham mưu cho UBND tỉnh: (1) Ban hành Quyết định công nhận kết quả 

trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đất sét Hát Lài, xã Sơn Thành, 

huyện Na Rì; (2) Báo cáo Bộ TNMT về việc gia hạn giấy phép khai thác mỏ chì 

kẽm Lũng Váng, huyện Chợ Đồn; (3) Giải quyết đề nghị của: Công ty Cổ phần 

khoáng sản Bắc Kạn về việc xin chủ trương thăm dò, khai thác khoáng sản tại một số 

khu vực trên địa bàn huyện Chợ Đồn và huyện Pác Nặm; Công ty TNHH Hoàng 

Nam Bắc Kạn về điều chỉnh khối lượng thi công Đề án thăm dò khoáng sản chì - 

kẽm - mangan – sắt khu vực Kéo Lếch tại huyện Chợ Đồn; Công ty Cổ phần thủy 

điện Sử Pán 1 về việc vận chuyển đất đá đã nạo vét, khơi thông dòng chảy phía hạ 

lưu thủy điện Pác Cáp, xã Sơn Thành, huyện Na Rì; Công ty Cổ phần Đầu tư 

Khoáng sản Ngân Sơn về việc điều chỉnh chủ đầu tư dự án sản xuất, chế biến sâu 

các sản phẩm có giá trị cao từ đá thạch anh tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn. 

Hướng dẫn các đơn vị khai thác khoáng sản thực hiện các quy định về tài 

nguyên khoáng sản. 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án nâng cao 

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

khoáng sản, chống thất 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 tại Quyết định 

số 1261/QĐ-UBND ngày 19/7/2021. 

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  

                                                 
1
 02 hồ sơ cấp giấy phép thăm dò khoáng sản; 01 hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, 01 hồ sơ cấp phép khai thác 

khoáng sản. 
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Tiếp nhận 05 hồ sơ, đã trình UBND tỉnh 02 hồ sơ
2
, chủ đầu tư hoàn thiện 03 

hồ sơ
3
. 

Đề nghị các ngành phối hợp cung cấp tài liệu thực hiện 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 nhận 16 hồ sơ, trong đó có 06 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang (10 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, 03 sổ đăng ký chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại; 01 hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường), trong đó đã 

giải quyết: 06 hồ sơ, đang giải quyết 01 hồ sơ; 09 hồ sơ chủ dự án đang hoàn thiện. 

Thực hiện các báo cáo: Tổng kết 17 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW 

của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc 

phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020; Kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Tổng 

kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

  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: Đã thực 

hiện xong nhiệm vụ Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường Thế giới 

5/6, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai thực hiện theo kế hoạch.  

Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc 

môi trường tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 213/TTr-

STNMT ngày 02/7/2021. 

Chủ trì, phối hợp với Báo Bắc Kạn, Đài phát thanh truyền hình tỉnh thực 

hiện chuyên mục trong tháng 6/2021 với chủ đề: “Công tác phân loại, thu gom, tái 

sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa tại Vườn Quốc gia Ba Bể”. 

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. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
Tổ chức tiếp 02 lượt công dân tại trụ sở cơ quan. 

Tiếp nhận 03 đơn khiếu nại, tố cáo đang giải quyết 03 đơn. 

 Phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu xem xét đề nghị xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại huyện Ngân Sơn do Công an huyện 

Ngân Sơn lập.  

                                                 
2
 Cấp giấy khai thác nước dưới đất và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước mỏ vàng Pác Lạng. 

3
 01 hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước mặt mỏ Pù Ô, 01 hồ sơ cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước mỏ Chợ 

Điền, 01 hồ sơ thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới công trình hồ chứa thủy điện Pác Cáp. 



4 
 

 
 

 Tiếp tục thực hiện Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi 

trường đối với Xưởng tận thu, chế biến kim loại và sản xuất vật liệu xây dựng tại 

thôn Bản Tặc, xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn của Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc 

theo Quyết định số 153/QĐ-STNMT ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Giám đốc Sở: 

Đã thông báo kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị, hiện đang tổng hợp báo cáo. 

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường tại Công ty 

Cổ phần sản xuất và Chế tạo ô tô Tracimexco, lập hồ sơ và ban hành 01 quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường về hành vi hực hiện không 

đúng một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường và thực hiện không 

đầy đủ giám sát môi trường theo quy định. Tổng số tiền xử phạt là 65 triệu đồng. 

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh xử lý đất đai của Công ty liên doanh 

công nghiệp kẽm Việt Thái theo nội dung Văn bản số 1197/TCQLĐĐ-CSPC ngày 

15/6/2021 của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi trường, chuyển 

sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo Quyết định số 

391/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và đăng tải trên 

website của Sở, xin ý kiến UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan trên địa bàn 

tỉnh. 

Tổng kết thi hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của 

Chính phủ quy định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường; Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 03/2017/CT-BTNMT ngày 10/10/2017 của 

Bộ Tài  về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ 

chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường qua đường dây nóng. 

5. Dịch vụ công. 

5.1. Dịch vụ công về đất đai. 

Tiếp nhận và giải quyết 5.325 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 4.332 hồ sơ, đang giải quyết 523 hồ sơ, trả lại 470 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 04 công trình, trích đo bản đồ địa chính 04 công 

trình, định giá đất cụ thể 05 công trình; trích lục, trích đo địa chính, trích sao hồ sơ 

địa chính phục vụ thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cho 197 thửa đất của 

tổ chức và hộ gia đình, cá nhân). 

5.2. Dịch vụ công về môi trường. 

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 04 dự án; 01 hồ sơ xả nước 

thải vào nguồn nước; 01 hồ sơ xác nhận công trình bảo vệ môi trường.  

Thực hiện lẫy mẫu, quan trắc, phân tích lập báo cáo quan trắc môi trường 

định kỳ cho một số cơ sở sản xuất kinh doanh 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): 08 tin viết; 19 văn bản của Sở TN&MT; 03 văn bản Quy phạm 

pháp luật; 08 Quyết định hủy Giấy chứng nhận; 04 văn bản liên quan ngành tài 

nguyên và môi trường; 12 Nghị quyết Hội đồng nhân dân; 38 bản tin dự báo thời 

tiết. 
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Tiếp nhận và cung cấp 25 lượt khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 

Tiếp nhận sơ bộ, tiến hành kiểm điểm, phân loại 182 bộ hồ sơ tài liệu để đưa 

vào kho lưu trữ. 

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. 

Tham mưu lập hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của Sở Tài nguyên & 

Môi trường trình UBND tỉnh phê duyệt. 

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

tài chính. 

Chỉ đạo triển khai áp dụng các giải pháp công nghệ trong phòng chống dịch 

Covid-19. 

Tổ chức thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai và 

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; kế hoạch công chức 

năm 2022 – vòng 1. 

Báo cáo quyết toán ngân sách vốn đầu tư niên độ 2020. 

Thực hiện rà soát nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021. 

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan theo Kết 

luận Thanh tra số 390/KL-TTrT ngày 11/6/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh. 

Xây dựng các báo cáo: Tổng kết công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản 

lý từ năm 2010 đến nay; kết quả 03 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của 

Hội nghị Trung ương 6; báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW 

ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI). 

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 tháng 8 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. 

 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. 
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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 huyện Na Rì và Pác Nặm. 

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. 

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

dạng sinh học. 
Hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí về môi trường khu vực nông thôn 

và xây dựng nông thôn mới theo góp ý của các Sở, ban ngành. 

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. 

 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. 

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. 

Tổ chức thi tuyển viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai và 

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; kế hoạch công chức 

năm 2022 – vòng 2. 

Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. 
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Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính ngân 

sách nhà nước 03 năm 2022-2024. 

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). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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