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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành                                                             

tài nguyên và môi trường năm 2021 

 

Thực hiện Văn bản số 8198/UBND-TH ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh về 

việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa X, Sở 

Tài nguyên và Môi trường báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

của ngành tài nguyên và môi trường năm 2021, cụ thể như sau: 

I. Hoạt động nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường trong năm 

2021. 

Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 

Bắc Kạn, sự nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành tài 

nguyên và môi trường, năm 2021 ngành đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, 

đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh. 

1. Lĩnh vực đất đai. 

 Thực hiện đầy đủ 15 nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai được quy định 

tại Điều 22, Luật Đất đai năm 2013, như:  

Thực hiện tốt công tác định giá đất, thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thu hồi giao 

đất, cho thuê đất. 

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 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 

11/NQ-HĐND ngày 29/4/2021; 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021; 85/NQ-HĐND 

ngày 15/9/2021.  

Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 8/8 hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện; (4) xây dựng các văn bản QPPL như 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 và được UBND tỉnh ban 

hành tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; Quy định biện pháp 

buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo Nghị định 

91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ. 

Tham mưu tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban 

Chấp hành Trung ương Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất 

đai thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 

nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (Nghị quyết số 
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19); tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và dự án Luật Đất đai sửa đổi bổ 

sung. 

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 

15/7/2020 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn, hiện nay đã cấp được 90 

thửa/758 thửa; 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, ban hành Kế hoạch  và thực hiện xong 16/16 xã. Đến nay đã 

tiếp nhận 81.047 GCN, trong đó giải quyết xong 46.622/178.362 đạt 26% GCN, đang 

giải quyết: 34.425 GCN. 

2. Lĩnh vực quản lý khoáng sản và tài nguyên nước. 

 Công tác quản lý, cấp phép hoạt động khai thác tài nguyên được thực hiện 

chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, cụ thể:  Sở đã tham mưu: (1) Xây dựng 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 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 và được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 

19/7/2021; (2) Đánh giá tổng kết Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 02/7/2012 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến 

khoáng sản, lâm sản trái phép gây hủy hoại môi trường trên địa bàn tỉnh và tham mưu 

xây dựng, ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khoáng sản, 

lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; (3) Thực hiện tốt Kế hoạch số 

587/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU 

của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. Theo đó việc quản lý khoáng sản, tài nguyên nước ngày càng đi vào nề nếp, 

chặt chẽ; thu ngân sách nhà nước từ hoạt động khoáng sản hàng năm đều tăng, góp 

phần phát triển kinh tế xã hội địa phương; (4) 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.  

Công tác phòng ngừa và hạn chế các tác động xấu đến môi trường luôn được 

đặt lên hàng đầu, gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực 

hiện tốt việc kiểm soát, quản lý chất thải phát sinh từ các cơ sở sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh, các nhiệm vụ nổi bật như: (1) Trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và 

kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp bảo vệ môi trường tại Kế hoạch số 387/KH-UBND ngày 30/6/2021; (2) 

Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí về môi trường 

khu vực nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 

15/6/2021; (3) Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND 
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ngày 21/9/2021 về danh mục các cơ sở lắp đặt vận hành hệ thống quan trắc môi 

trường nước thải, khí thải tự động, liên tục và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

4. Lĩnh vực thanh tra kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.  

Được xác định là khâu cuối cùng trong các hoạt động quản lý nhà nước, 

công tác thanh tra, kiểm tra luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, góp phần nâng cao ý 

thức tuân thủ pháp luật vể tài nguyên và môi trường của người dân và doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Năm 2021 đã thực hiện 03 cuộc thanh tra; 01 cuộc kiểm 

tra theo kế hoạch và 05 cuộc kiểm tra đột xuất. Qua thanh tra, kiểm tra đã lập hồ sơ 

xử phạt vi phạm hành chính 07 trường hợp do vi phạm quy định về bảo vệ môi 

trường, khoáng sản và đất đai với tổng số tiền xử phạt là 140 triệu đồng. Thực hiện 

tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Thực hiện công tác 

dân vận khéo, trong năm đã có nhiều công dân tự nguyện rút đơn khiếu nại, tố cáo 

sau khi được giải thích pháp luật, vận động, thuyết phục. Việc rút đơn khiếu nại, tố 

cáo đã góp phần rút ngắn được thời gian giải quyết, giữ gìn được mối quan hệ tốt 

đẹp giữa người dân với cơ quan  nhà  nước. 

II. Giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

1. Mục tiêu 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ 

lâu dài của Sở, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai, khoáng sản, 

nước, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn, ứng phó với biến đổi khí hậu, ngăn 

ngừa và xử lý các vi phạm, đặc biệt là cơ sở gây ô nhiễm môi trường; góp phần ổn 

định kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội tạo đà phát 

triển bền vững và thu hút đầu tư cho địa phương.  

- Hoàn thành tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Tài 

nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

2.1. Công tác quản lý đất đai và đo đạc, bản đồ. 

- Tham mưu xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của 

Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật để 

áp dụng với điều kiện thực tế tại địa phương.  

- Thực hiện công tác thẩm định nhu cầu sử dụng đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng 

quy định và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. 

- Thực hiện chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất thường xuyên, tại các đơn vị sắp xếp theo Nghị quyết số 855/NQ-

UBTVQH 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính 

gắn với cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. 
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- Triển khai xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Bắc 

Kạn; công bố, công khai minh bạch kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn. 

- Triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Ba Bể, Pác Nặm, 

Bạch Thông, Chợ Mới theo thiết kế kỹ thuật dự toán được duyệt. 

 - Phối hợp Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn để tham mưu xây dựng 

dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; quyết định 

chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định Luật 

Đất đai năm 2013, Luật Lâm nghiệp năm 2017 trong năm 2021 và các năm tiếp 

theo. 

2.2. Công tác quản lý khoáng sản và tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và 

biến đổi khí hậu. 

- Hoàn thành công tác điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác nước dưới đất 

trong năm 2022 và Dự án Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động 

khoáng sản. 

- Xây dựng cơ sở thông tin địa chất – khoáng sản phục vụ công tác quản lý 

nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

- Tiếp tục tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các mỏ đã bổ 

sung vào quy hoạch (hàng năm thành công ít nhất 02 mỏ trở lên). 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Phương án khai thác sử 

dụng, bảo vệ 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 để tích hợp 

vào Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 theo quy định 

của Luật Quy hoạch (theo tiến độ chung của Quy hoạch tỉnh). 

2.3. Công tác quản lý, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. 

- Thường xuyên tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, 

biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.  

 - Thực hiện công tác thẩm định, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động 

môi trường đối với các dự án đầu tư. Chủ động tham mưu lồng ghép mục tiêu thích 

ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo các quy định của 

quốc tế và các cam kết của Việt Nam vào các Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

- Thường xuyên thực hiện công tác phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm môi 

trường, thực hiện chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bắc Kạn.  

- Tăng cường năng lực quản lý chất thải rắn đô thị và nông thôn. Có chính 

sách thu hút xã hội hóa công tác xử lý chất thải, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải 

rắn phù hợp với địa phương. 

- Chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường 

năm 2022 với nguồn kinh phí địa phương và các nhiệm vụ bảo vệ môi trường được 

hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường của Trung ương. 
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2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. 

Tăng cường và tập trung thực hiện thanh tra, kiểm tra đồng bộ trên tất cả các 

lĩnh vực. Việc thanh tra, kiểm tra, thực hiện kết luận thanh tra theo đúng Kế hoạch, 

quy trình, quy định. 

Giải quyết kịp thời, các đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai, kiến 

nghị thuộc thẩm quyền và được UBND tỉnh giao. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành 

tài nguyên và môi trường năm 2021, đề nghị UBND tỉnh xem xét, tổng hợp. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Lưu: VT (Hạnh).  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 

 

 

 

          


		oaiht.tn@backan.gov.vn
	2021-12-06T09:09:00+0700


		2021-12-06T10:02:45+0700


		2021-12-06T10:02:59+0700


		vpso.tn@backan.gov.vn
	2021-12-06T10:03:22+0700




