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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2021 và                                                                       

triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11. 

1. Lĩnh vực đất đai. 

Tiếp nhận 10 hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất; 15 hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho 

thuê đất, trong đó: Đã giải quyết xong 16 hồ sơ, đang giải quyết 09 hồ sơ. Kiểm tra 

bản đồ trích đo địa chính 14 công trình, dự án; Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ tư vấn Tài 

nguyên và Môi trường Phương Đông; tham mưu UBND tỉnh quyết định 17 công 

trình định giá đất, hiện đang thực hiện 05 công trình định giá đất. 

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

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 

của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện Báo cáo số 75/BC-BKTNS ngày 06/12/2016 

của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh. 

Thực hiện nhiệm vụ, dự án: (1) Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Ba 

Bể, huyện Pác Nặm: Đã lựa chọn được nhà thầu và đang thực hiện theo kế hoạch; 

(2) Lập Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Bắc Kạn: Đang trong thời 

gian lựa chọn nhà thầu; (3) Xây dựng dự thảo Tờ trình, 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 để thực hiện trong năm 2022: Đã trình UBND tỉnh dự 

thảo Tờ trình, Nghị quyết và hiện nay Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đang tiến 

hành thẩm tra; (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 05 giấy 

chứng nhận cho 05 tổ chức, nâng tổng số giấy chứng nhận đã cấp lên 69/758 thửa, và 

báo cáo ; (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: Đang thực hiện chỉnh lý GCN với  tổng số hồ sơ tiếp nhận: 36.637 GCN, 

đã giải quyết xong: 29.241  GCN, đang giải quyết: 7.383 GCN, không thực hiện được 

13 GCN, hiện nay các Chi nhánh vẫn đang tiếp tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đã 

tiếp nhận và hồ sơ từ cấp xã chuyển lên; (6) Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp 

huyện: Ban hành Kế hoạch thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện. 
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2. Lĩnh vực khoáng sản và tài nguyên nước. 

2.1. Lĩnh vực khoáng sản: 

Tiếp nhận 04 hồ sơ, đã giải quyết xong 01 hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng 

sản, đang trình UBND tỉnh 01 hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sảng, đang 

thực hiện giải quyết trong quy trình 02 hồ sơ (01 hồ sơ cấp giấy phép thăm dò 

khoáng sản; 01 hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản), 01 hồ sơ cấp giấy phép 

khai thác khoáng sản). 

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

đá vôi Nà Bia, xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới. 

Hướng dẫn các Doanh nghiệp khai thác khoáng sản VLXD TT trên địa bàn 

tỉnh thủ tục nâng công suất khai thác. 

Tiếp tục Phối hợp Xây dựng phương án bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên 

khoáng sản và Phối hợp Xây dựng phương án khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên 

nước, phòng chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra (nội dung thuộc Quy 

hoạch tỉnh. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 651/KH-UBND ngày 

03/11/2021 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Tỉnh ủy. 

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 cho UBND tỉnh: Quy hoạch vùng nguyên liệu đối với khu 2 mỏ 

chì kẽm Pác Ả, xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn; văn bản xin ý kiến UBND tỉnh 

Cao Bằng về khu vực cát sỏi tại xã An Thắng, huyện Pác Nặm theo Nghị định số 

23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính Phủ  

2.2. Lĩnh vực tài nguyên nước : 

Tiếp nhận 15 hồ sơ, đã giải quyết xong 10 hồ sơ, đang trình UBND tỉnh 01 

hồ sơ (01 hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước mặt); đang giải quyết trong quy trình 

04 hồ sơ (02 hồ sơ cấp phép khai thác nước mặt; 02 hồ sơ cấp giấy phép xả nước 

thải vào nguồn nước). 

Tiếp tục phối hợp xây dựng phương án bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên 

khoáng sản và phối hợp xây dựng phương án khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên 

nước, phòng chống, khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra (nội dung thuộc Quy 

hoạch tỉnh). 

Tiếp tục 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 13 hồ sơ, trong đó có 11 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang (10 báo 

cáo đánh giá tác động môi trường; 01 hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ 

môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án), 02 hồ sơ tiếp nhận 
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mới (02 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường), trong đó đang giải quyết 

trong quy trình: 02 hồ sơ; 11 hồ sơ chủ dự án đang hoàn thiện. 

Tham mưu dự thảo Kế hoạch (Chương trình) của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng 

yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch quản 

lý chất lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-

2025. Hiện đang xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị liên quan trước khi trình UBND 

tỉnh phê duyệt theo quy định.  

Đăng ký mô hình tham gia Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, 

ATTP và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. 

Triển khai các hoạt động của dự án CSSP năm 2021: Kiện toàn Ban thực 

hiện dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bắc Kạn; Tổ chức Hội nghị tập huấn Triển khai kế hoạch ứng phó với biến đổi 

khí hậu tỉnh Bắc Kạn tổ chức tại 5 huyện, thành phố theo kế hoạch; Đã hoàn thành 

các thủ cấp phép và xuất bản tài liệu không kinh doanh tờ rời “Những kiến thức cơ 

bản về biến đổi khí hậu”. 

Phối hợp thực hiện góp ý Phương án quy hoạch các khu xử lý chất thải và 

nghĩa trang tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Triển khai các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường theo kế hoạch đề ra. 

Triển khai thực hiện Dự án “Nâng cấp hệ thống quan trắc và phân tích 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. 

Tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định điều chỉnh Quyết định số 

1094/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 về việc thành lập Khu bảo vệ cảnh quan Thác 

Giềng.  

Triển khai các hoạt động của dự án CSSP năm 2021: báo cáo kết quả và tiến 

độ thực hiện dự án hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) từ đầu dự án đến tháng 

9 năm 2021. 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Tổ chức tiếp 01 lượt công dân tại trụ sở cơ quan. 

Tiếp nhận 09 đơn khiếu nại, tố cáo đã giải quyết xong 01 đơn, đang giải 

quyết 08 đơn. 

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 được phê duyệt tại Quyết 

định số 510/QĐ-STNMT ngày 31/12/2020 của Sở TN&MT và điều chỉnh Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra tại Quyết định số 262/QĐ-STNMT ngày 04/8/2021. + 
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Hiện đang tiếp tục thực hiện 02 cuộc thanh tra/02 đơn vị (Công ty TNHH Nam 

Huế; Công ty CP đầu tư và phát triển bò Mông Việt Nam). 

Các đơn vị còn lại, Thanh tra Sở đã tham mưu lập các thủ tục, hồ sơ để 

thanh tra, kiểm tra; tuy nhiên, theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

6808/UBND-GTCNXD ngày 11/10/2021 về thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP 

ngày 09/9/2021 của Chính phủ, nên hiện nay đã tạm dừng, hoãn các cuộc thanh tra, 

kiểm tra. 

Tham gia góp ý đối với 01 hồ sơ xử phạt vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, 

đất đai đối với Công ty CP Bê tông Bút Sơn HP của UBND huyện Ba Bể. 

5. Dịch vụ công. 

5.1. Dịch vụ công về đất đai: 

Tiếp nhận và giải quyết 5.588 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 4.907 hồ sơ, đang giải quyết 638 hồ sơ, trả lại 43 hồ sơ. 

Thực hiện giải phóng mặt bằng 06 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 02 công 

trình, định giá đất cụ thể 07 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 114 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 02 dự án; 01 hồ sơ xả nước 

thải vào nguồn nước; 02 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 nhật thông tin lên trang Website Sở Tài nguyên và Môi 

trường (TN&MT): 03 tin viết; 04 văn bản của Sở TN&MT; 04 Quyết định hủy 

Giấy chứng nhận; 14 văn bản quy phạm pháp luật; 01 văn bản liên quan ngành tài 

nguyên và môi trường; 32 bản tin dự báo thời tiết.  

Tiếp nhận và cung cấp 32 lượt khai thác thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi 

trường. 

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. 

Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và 

Môi trường: đang trình Sở Tư pháp thẩm định. 

Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Bắc Kạn đoàn 

kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; 

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 12/8/2201 của Ban Chấp hành 
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Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, 

đảng viên lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, 

giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển kinh tế xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2026) theo Nghị 

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch thực hiện Kết 

luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của 

Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng 

cháy. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án Cải tạo 

nâng cấp trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Trình Hội đồng khen thưởng tỉnh tặng Bằng khen của UBND tỉnh trong việc 

phối hợp thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường thành phố - Hồ Ba Bể; 

khen thưởng trong 05 năm thực hiện kế hoạch số 22-KH/BCĐ của Ban Chỉ đạo cải 

cách tư pháp tỉnh về thực hiện việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, 

nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-

2021. 

Ban hành Quyết định bổ sung Quy chế nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức, viên chức và người lao 

động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

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

quy định. 

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 12 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. 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. 

Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu việc thực hiện nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai huyện Ba Bể, huyện Pác Nặm. 

Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2022 cấp huyện. 

Chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành 

phố Bắc Kạn, chỉ đạo đơn vị tư vấn tổ chức triển khai thực hiện lập kế hoạch sử 

dụng đất 05 năm (2021- 2025) đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật đã được Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành và thời gian, kế hoạch đã đề ra. 

 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. 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 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. 

Tham mưu văn bản hướng dẫn về phí, lệ phí liên quan đến chỉnh lý biến 

động đất đai. 

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; 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; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Quy hoạch 

tỉnh trong đó có Phương án bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản và 

Phương án khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống, khắc phục 

hậu quả tác hại do nước gây ra. 

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

dạng sinh học. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, dự toán các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi 

trường năm 2021đảm bảo tiến độ. 

Giải quyết tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường 

và biến đổi khí hậu. 

Hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch quản lý chất lượng môi 

trường không khí trên địa bàn tinh Bắc Kạn. 

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.  
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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. 

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

Trình UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Tài nguyên và Môi trường theo ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố. 

Tổ chức đánh giá, phân loại công chức, viên chức, người lao động theo quy 

định. 

Thực hiện tổng hợp các báo cáo theo đề nghị của các Sở, ban, ngành theo 

đúng thời gian quy định. 

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 
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