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BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 và                                                                       

triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5. 

1. Lĩnh vực đất đai. 

Tiếp nhận 14 hồ sơ thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất; 11 hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất, cho 

thuê đất, trong đó: Đã giải quyết xong 17 hồ sơ, đang giải quyết 08 hồ sơ. Kiểm tra 

bản đồ trích đo địa chính 19 công trình, dự án; thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán 

đo đạc trích đo địa chính 03 công trình, dự án; tham mưu UBND tỉnh ban hành 03 

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, 03 công trình chuyển Hội đồng thẩm định giá 

đất, hiện đang thực hiện 04 công trình.  

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

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai 

tại địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn theo Kế hoạch số 46/KH-STNMT ngày 

30/3/2022: Hiện nay đã thực hiện kiểm tra được 04/08 huyện: Thành phố Bắc Kạn, 

Huyện Na Rì, huyện Bạch Thông; Huyện Ba Bể. 

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

Bể, huyện Pác Nặm: Đang thực hiện nghiệm thu công đoạn đo đạc chỉnh lý bản đồ 

địa chính 1/1000 và xây dựng cơ sở dữ liệu 08 xã thuộc huyện Ba Bể và 04 xã 

thuộc huyện Pác Nặm. Tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch; (2) Lập 

Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021-2025) tỉnh Bắc Kạn: Đã xây dựng xong dự 

thảo, đã tổ chức làm việc với các sở, ngành để thống nhất số liệu đối với hồ sơ Kế 

hoạch sử dụng đất (2021- 2025) tỉnh Bắc Kạn trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của 

các ngành, lĩnh vực và dự thảo hồ sơ Quy hoạch tỉnh. Hiện nay đang xin ý kiến 

góp ý (lần 2) đối với Kế hoạch sử dụng đất (2021- 2025) tỉnh Bắc Kạn; (3) Dự án 

điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ tiếp theo; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất kỳ đầu 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Đã xây dựng xong dự thảo nội dung thực hiện và đơn 

giá theo định mức quy định; rà soát các điểm ô nhiễm và xây dựng danh mục các 

điểm dự kiến điều tra, đánh giá ô nhiễm. Hiện nay đang phối hợp với UBND các 

huyện, thành phố để thống nhất các điểm dự kiến điều tra, đánh giá ô nhiễm; (4) 

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 trình HĐND tỉnh thông 

qua tại tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/4/2022. 

Phối hợp các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng dự thảo 

báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 17/6/2019 của Ban 



2 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Tổ chức kiểm tra , rà soát tranh chấp đất đai giữa người dân và Công ty TNHH 

MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn tại huyện Ngân Sơn, Na Rì và thành phố Bắc Kạn theo Kế 

hoạch số 41/KH-STNMT ngày 24/3/2022. 

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

Kạn: Tiếp nhận và thực hiện cấp GCN cho 23 khu đất. 

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

Tiếp nhận 14 hồ sơ, đã giải quyết xong 07 hồ sơ, hiện đang thực hiện trong 

quy trình 07 hồ sơ.  

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo đúng tiến độ: (1) 

Nhiệm vụ Dự án Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản: 

Đã có văn bản xin ý kiến các Sở, ngành liên quan về kết quả khoanh định khu vực 

cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, đến nay một số đơn vị đã có văn bản trả 

lời. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các ngành, đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn 

bản xin ý kiến của Bộ Thông tin truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Báo cáo UBND tỉnh về nội dung góp ý của ngành công thương; (2) Nhiệm vụ 

Khảo sát, đánh giá chất lượng khoáng sản, dự tính quy mô tài nguyên khoáng sản 

làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Ban hành Tờ trình 

số 195/TTr-STNMT ngày 11/5/2022 đề nghị Sở Tài chính thẩm định, trình UBND 

tỉnh phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu; (3) Xây dựng CSDL thông 

tin địa chất và khoáng sản tỉnh Bắc Kạn: Ban hành Quyết định số 186/QĐ-STNMT 

ngày 06/5/2022 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 

 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản: Thực hiện Văn bản số 2431/UBND-

NNTNMT ngày 22/4/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo tính 

cạnh tranh cao hơn và thu hút được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong công tác đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động đấu giá tài 

sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn gia hạn thời gian 

thông báo đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với mỏ đá vôi Lủng Phiêng 

Mặn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể đến hết tháng 5/2022. 

Phối hợp tốt với Đoàn kiểm toán nhà nước chuyên đề công tác quản lý nhà 

nước lĩnh vực khoáng sản giai đoạn 2017-2021. 

2.2. Lĩnh vực tài nguyên nước. 

Tiếp nhận 12 hồ sơ, đã giải quyết xong 01 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 

11 hồ sơ. 

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án theo đúng tiến độ: (1) 

Nhiệm vụ Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước dưới 

đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Đã tổng hợp ý kiến góp ý của các ngành, thực hiện 

chỉnh sửa, giải trình hoàn thiện bộ sản phẩm và có văn bản gửi các đơn vị liên quan 

cử thành viên để thành lập Hội đồng thẩm định; (2) Nhiệm vụ Điều tra đánh giá 

hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt và xác định dòng chảy tối thiểu 

trên sông, suối và hạ lưu các hồ chứa, đập dâng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn: Ban 
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hành Quyết định số 182/QĐ-STNMT ngày 5/5/2022 phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà thầu. 

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 (trong đó có 06 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi 

trường từ kỳ trước chuyển sang), hiện đã giải quyết xong 03 hồ sơ; đang giải quyết 

trong quy trình: 03 hồ sơ; 03 hồ sơ chủ dự án đang hoàn thiện. 

Hướng dẫn thực hiện lập hồ sơ cấp giấy phép môi trường đối với một số dự 

án. 

Rà soát hồ sơ tự đánh giá kết quả thực hiện các chỉ số nhóm I Bộ chỉ số đánh 

giá kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Bắc Kạn năm 2021. 

Triển khai thực hiện 08 nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường (02 nhiệm vụ 

chuyển tiếp từ năm 2021; 05 nhiệm vụ thường xuyên và 01 nhiệm vụ mới) và 01 

nhiệm vụ khí tượng thủy văn. Tuy nhiên, do thực hiện theo Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020, đã đề nghị UBND tỉnh cho phép không thực hiện 01 nhiệm vụ 

(Tổng hợp Bộ chỉ thị môi trường năm 2022).  

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước 

sạch và vệ sinh môi trường năm 2022; hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt 

Nam và Ngày Đại dương thế giới. 

Tham mưu xây dựng Đề án Quy định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thẩm định trong lĩnh vực môi trường áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn gửi Sở Tài chính thẩm định để báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

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. 

Triển khai thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với 

biến đổi khí hậu cấp quốc gia. 

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

pháp chế. 
Tổ chức thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo theo 

quy định. Trong tháng đã tiếp 02 lượt công dân tại trụ sở cơ quan; tiếp nhận 10 đơn 

khiếu nại, tố cáo, đã giải quyết xong 07 đơn; đang giải quyết 03 đơn. 

Công bố Quyết định thanh tra đối với 01 cuộc thanh tra/01 đơn vị (Thanh tra 

việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể 

dục thể thao tỉnh tại tổ 5, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh). Hiện, đang thực hiện thanh tra theo 

Kế hoạch đã được phê duyệt. 

- Kiểm tra đột xuất: 01 cuộc/09 đơn vị. 

+ Chủ trì, phối hợp với  UBND huyện Chợ Mới và UBND xã Quảng Chu 

tiến hành kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại xã Quảng Chu, huyện Chợ Mới đối 

với 08 đơn vị (HTX An Hòa Phát, HTX Tấn Phát, HTX Phương Thảo, HTX Lâm 
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Gia, Công ty TNHH Dương Thành, Công ty TNHH sản xuất Thương mại và Dịch 

vụ Phong Minh DS, Công ty TNHH Dũng Hằng, HTX Hậu Ninh); 

+ Kiểm tra khu đất dự án xây dựng Trung tâm sát hạch tại xã Quang Thuận, 

huyện Bạch Thông theo phản ánh của báo chí. 

Tiếp tục tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật: 02 văn bản 

thuộc lĩnh vực đất đai; 01 văn bản thuộc lĩnh vực tài nguyên nước; 03 văn bản 

thuộc lĩnh vực môi trường. Ban hành Văn bản số 792/STNMT-MT ngày 08/4/2022 

về việc đề nghị tạm thời chưa ban hành 05 Quyết định quy định cụ thể Luật 

BVMT, hiện đang phối hợp với Sở Tư pháp để báo cáo UBND tỉnh;  

5. Dịch vụ công. 
5.1. Dịch vụ công về đất đai. 

Tiếp nhận và giải quyết 2.875 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 2.105 hồ sơ, đang giải quyết 710 hồ sơ, trả lại 60 hồ sơ. 

Thực hiện giải phóng mặt bằng 05 công trình dự án; đo đạc bản đồ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất 06 công trình, trích đo bản đồ địa chính 06 công 

trình, định giá đất cụ thể 06 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 102 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; 02 hồ sơ cấp giấy 

phép môi trường. 

Hoàn thiện giấy tờ lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

dịch vụ quan trắc 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): 07 tin viết; 04 văn bản của Sở TN&MT; 03 văn bản quy phạm 

pháp luật; 01 văn bản liên quan ngành tài nguyên và môi trường; 34 bản tin dự báo 

thời tiết; 02 Quyết định hủy Giấy chứng nhận. 

Tiếp nhận 05 lượt khai thác hồ sơ, cung cấp và giải quyết 05 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, hành chính quản trị. 

Ban hành kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 

từ địa chính viên, đo đạc bản đồ viên hạng IV lên hạng III và từ ngạch kế toán viên 

trung cấp lên ngạch kế toán viên năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Rà soát quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của Sở, quy hoạch cán bộ thuộc diện 

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

Xây dựng kế hoạch tiếp nhận công chức. 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của 

Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
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chức; Kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự 

nghiệp công lập năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên 

chức và người lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Tổ chức họp giao ban Quý 1 năm 2022 ngành tài nguyên và môi trường. 

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

quy định. 

II. Kết quả thực hiện Chương trình hành động: Theo phụ lục đính kèm. 

III. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022. 

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. 

Phối hợp với các ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố thực hiện giải 

quyết các nhiệm vụ liên quan. 

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. 

 Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tư vấn thực hiện Xây dựng cơ sở dữ 

liệu đất đai huyện Ba Bể, huyện Pác Nặm theo đúng kế hoạch của Sở ban hành. 

 Tăng cường đôn đốc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ 

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

Xây dựng dự thảo quy chế tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết 

quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi; 

cấp lại Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

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 phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành 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. 

Thực hiện nhiệm vụ Điều tra, tổng hợp hiện trạng khai thác, sử dụng tài 

nguyên nước nước mặt và điều tra đánh giá xác định dòng chảy tối thiểu trên dòng 

chính các sông, suối trên địa bàn tỉnh; 

Tham mưu phê duyệt đề cương, dự toán nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu 

thông tin địa chất - khoáng sản phục vụ công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh. 
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Tiếp tục thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy 

định của Luật Khoáng sản.  

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm 

hoạt động khoáng sản;  

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác nước 

dưới đất. 

Thực hiện nhiệm vụ khảo sát đánh giá chất lượng khoáng sản, dự tính quy 

mô tài nguyên. 

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

dạng sinh học. 
Tiếp tục tham mưu thực hiện xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật 

được giao theo quy định. 

 Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 

6,Tháng hành động vì môi trường năm 2022; tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022; Triển khai thực hiện nhiệm vụ Kiểm 

tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; kiểm tra, lấy và phân tích mẫu chất thải xả ra 

môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo kế 

hoạch được duyệt. 

Hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán nhiệm vụ Xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng 

sinh học tỉnh Bắc Kạn; Tiếp tục giám sát, đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm 

vụ chuyển tiếp năm 2021.  

 Triển khai thực hiện nhiệm vụ Kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; 

kiểm tra, lấy và phân tích mẫu chất thải xả ra môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm công trình xử lý chất thải. 

4. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và công tác 

pháp chế. 

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, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo đảm bảo theo quy định. 

Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thời gian theo quy định. 

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. 

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

hành chính quản trị. 

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ địa chính viên, 

đo đạc bản đồ viên hạng IV lên hạng III và từ ngạch kế toán viên trung cấp lên 

ngạch kế toán viên năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
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Tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua ngành tài nguyên và môi trường của cụm thi 

đua số II, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Bắc Kạn. 

Tổ chức giải thể thao và hội diễn văn nghệ ngành tài nguyên và môi trường 

chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Bắc 

Kạn. 

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 

 


		2022-05-18T07:53:53+0700


		2022-05-18T08:21:26+0700


		2022-05-18T08:21:26+0700


		2022-05-18T08:21:26+0700




