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          UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số: 496 /BC-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng, Sơn, ngày 19 tháng 12 năm 2017 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết công tác năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018 

 

Thực hiện Công văn số 6466/BTNMT-VP ngày 30/11/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường V/v chuẩn bị tổng kết công tác năm 2017 của ngành tài 

nguyên và môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn báo cáo kết quả 

công tác năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Kết quả xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về tài 

nguyên và môi trường 

Trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã chủ động xây 

dựng chương trình, kế hoạch ngay từ đầu năm để tổ chức thực hiện các nhiệm 

vụ được giao. Chủ động triển khai các chính sách pháp luật về tài nguyên và môi 

trường, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến lĩnh vực ngành, theo đó 

đã tham mưu 03 Nghị quyết của HĐND tỉnh, 03 Quyết định và các Kế hoạch của 

UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật và chỉ đạo, 

điều hành trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).  

Tổ chức triển khai Nghị định số 01/2017/NĐ-CP  ngày 6/01/2017 sửa đổi, bổ 

sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai, theo đó Sở đã ban 

hành Thông báo số 34/TB-STNMT ngày 13/4/2017, nhằm tiếp tục rà soát rút 

ngắn thời gian giải quyết các TTHC về cấp giấy chứng nhận QSD đất, chuẩn 

hóa các TTHC về đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và một cửa 

điện tử; xây dựng các dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định diện tích tối 

thiểu được tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản xuất kinh doanh 

phi nông nghiệp và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và dự thảo 

Quyết định của UBND tỉnh, V/v ban hành Quy định việc cưỡng chế thực hiện 

Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành để tổ chức triển 

khai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Nghị 

định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương 

pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; phối hợp với các 

cơ quan truyền thông, các đoàn thể nhân dân tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu 

rộng và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; 

mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về đất đai cho cán bộ địa 

chính cấp xã; các phòng tài nguyên và môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, 

Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện...; tổ chức đánh giá tác động của chính 

sách pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường đến 

kinh tế, xã hội báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường định kỳ theo quy định; từ 

đó kịp thời báo cáo những vứng mắc, bất cập, trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị 

điều chỉnh,sửa đổi dần hoàn thiện các chính sách. Qua đó đã dần đưa chính sách 
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pháp luật về tài nguyên và môi trường đi sâu vào cuộc sống, công tác quản lý 

nhà nước về tài nguyên và môi trường ngày càng được nâng cao, hiệu lực, hiệu 

quả đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 

2. Công tác cải cách hành chính 

Để cụ thể hóa các mục tiêu về cải cách TTHC trong năm 2017, Sở đã xây 

dựng xong Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo 132/KH-

UBND ngày 23/11/2016 trình UBND tỉnh xem xét (Đề án số 541/ĐA-STNMT 

ngày 11/5/2017). Ban hành Thông báo số 34/TB-STNMT ngày 13/4/2017, nhằm 

tiếp tục rà soát rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC về cấp giấy chứng nhận 

QSD đất, chuẩn hóa các TTHC về đất đai theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông và một cửa điện tử. Triển khai nâng cấp chương trình một cửa điện tử, 

chương trình eOffice lên chương trình eGov theo lộ trình của tỉnh (hiện Sở đã 

chính thức sử dụng chương trình eGov thay thế eOffice từ ngày 15/5/2017). Ban 

hành 03 Quyết định về thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa thực hiện tại Sở 

thuộc các lĩnh vực vực môi trường, đo đạc bản đồ và tài nguyên nước (QĐ số 

06/QĐ-STNMT ngày 11/01/2017; QĐ số 08/QĐ-STNMT ngày 16/01/2017 và 

QĐ số 12/QĐ-STNMT ngày 17/01/2017). 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 28/10/2016 về khắc 

phục chỉ số SIPAS trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; triển khai 

chuyển phát hồ sơ lĩnh vực đất đai từ cấp huyện đến Sở và ngược lại, từ cấp xã 

lên huyện và ngược lại qua dịch vụ Bưu chính tỉnh, qua đó đã rút ngắn đáng kể 

thời gian thực hiện các thủ tục hành chính cho công dân. Duy trì việc tiếp nhận, 

xử lý thông tin phản ánh của công dân về các vấn đề thuộc lĩnh vực ngành thông 

qua đường dây nóng của Sở (Số điện thoại và email đã công bố). 

Về ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai Kế hoạch số 29/KH-

STNMT ngày 13/6/2016 của Sở về thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ hành 

chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 năm 2016 và định hướng đến năm 

2020 theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của 

Chính phủ về Chính phủ điện tử. Tại Sở và các Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ 

trực thuộc cơ bản đã tổ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua việc 

triển khai nâng cấp chương trình một cửa điện tử, chương trình eGov theo lộ 

trình của tỉnh, từ ngày 01/6/2017 đã chính thức triển khai thực hiện việc cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất bằng chương trình một cửa điện tử eGov; việc 

tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ một cửa từ các chi nhánh VPĐK đất đai đến 

Sở Tài nguyên và Môi trường, duyệt, ký giấy và trả kết quả cho công dân bước 

đầu đã thực hiện tương đối tốt, góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục, 

công khai minh bạch trong việc thực hiện và đảm bảo kiểm soát chặt chẽ thời 

gian từng khâu công việc; kết quả thực hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở đã tiếp nhận mới 353 hồ sơ, 

năm 2016 chuyển sang 30 hồ sơ, đã giải quyết 358 hồ sơ, số hồ sơ chưa trả kết 

quả 25 hồ sơ (đang trong thời gian giải quyết). Duy trì hoạt động của Trang 

thông tin điện tử để cung cấp các thông tin về lĩnh vực ngành quản lý và các tin 

tức, hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường.  
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3. Công tác kiện toàn bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý tài nguyên và 

môi trường 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây 

dựng xong đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy (Đề án số 

541/ĐA-STNMT ngày 11/5/2017) theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 

28/5/2013 Hội nghị lần thứ bẩy, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về một số 

vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; 

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên 

chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về Chính sách tinh giản biên 

chế; Kết luận số 49-KL/TU ngày 22/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng 

Sơn, sau khi Đề án được phê duyệt sẽ tổ chức thực hiện. 

Trong năm 2017 Sở đã thực hiện bổ nhiệm lại 02 Giám đốc Trung tâm trực 

thuộc Sở; tiếp nhận và phân công nhiệm vụ đối với 13 viên chức tuyển dụng 

năm 2016; quyết định cho 03 đối tượng nghỉ hưu theo quy định; chuyển đổi vị 

trí công tác 02 công chức, 05 viên chức; điều động, luôn chuyển 01 cán bộ đến 

nhận công tác tại UBND cấp huyện. 

Về thực trạng đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường các cấp tỉnh 

Lạng Sơn hiện có 479 biên chế, trong đó: Sở Tài nguyên và Môi trường 147 

biên chế (bao gồm công chức và viên chức); phòng Tài nguyên và Môi trường 

các huyện, thành phố 84 biên chế và cán bộ địa chính cấp xã là 248 biến chế. Về 

trình độ:  

+ Sở TN&MT: Trình độ thạc sĩ 18/147 (12%); đại học 117 /147 (80%); cao 

đẳng 4/147 (3%); trung cấp và bằng khác 8/147 (5%). 

+ Phòng TN&MT cấp huyện: Thạc sĩ có 14/84 (17%), đại học 37/84 

(44%), cao đẳng 9/84 (11%) và trung cấp 24/84 (28%). 

+ Cán bộ địa chính cấp xã:Thạc sĩ 16/248 (6%); đại học 37/248 (15%); cao 

đẳng 49/248 (20%) và trung cấp là 146/248 (59%). 

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

Thực hiện Quyết định 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai 

đoạn đến năm 2020, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

135/KH-UBND ngày 30/11/2016 và Sở ban hành Kế hoạch số 69/KH-STNMT 

ngày 31/12/2016 để tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ giai 

đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh, theo đó năm 2017 Sở đã thực hiện: Tham 

gia các Đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh theo Kế hoạch số 135/KH-UBND. Tổ 

chức thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch số 69/KH-STNMT và kết hợp nhiều lĩnh 

vực trong một cuộc thanh tra (đất đai, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường...): Sở 

đã triển khai thực hiện 05 cuộc thanh tra tại 06 đơn vị, đến nay đã ban hành 06 

Kết luận đối với 06 đơn vị (hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra của năm 2017). 

Ban hành Kế hoạch số 30/KH-STNMT ngày 20/4/2017 của Sở kiểm tra tình 

hình vi phạm pháp luật đất đai, khoáng sản và kết quả xử lý vi phạm trên địa bàn 
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các huyện, thành phố Lạng Sơn, kết quả kiểm tra đã báo cáo, kiến ngị UBND 

tỉnh xử lý theo thẩm quyền. 

Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 

2017 và tổ chức thực hiện, cụ thể: Đã tổ chức thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch 

và chuyên ngành 08 cuộc kiểm tra đột xuất và định kỳ lĩnh vực đo đạc bản đồ 

(cụ thể kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án và việc chấp hành các quy định về của 

pháp luật vè hoạt động đo đạc và bản đồ); lĩnh vực khoáng sản 08 cuộc kiểm tra 

về việc khảo sát thực địa khu vực đề nghị khai thác cát sỏi phụ vụ công trình xây 

dựng nông thôn mới và khai thác đất san lấp; lĩnh vực bảo vệ môi trường kiểm 

tra 05 đơn vị (04 đơn vị theo kế hoạch và 01 đơn vị theo kiến nghị cửu tri).  

Tiếp 54 lượt công dân (54 người), không có đoàn đông người. Tiếp nhận 

104 đơn (bao gồm 02 đơn chuyển từ năm 2016 sang), trong đó: 76 đơn không 

thuộc thẩm quyền đã xử lý theo quy định, 28 đơn thuộc trách nhiệm xem xét. 

Kết quả thực hiện: Đã tham mưu, giải quyết xong 23/28 đơn; số đơn hiện đang 

xem xét giải quyết là 05 đơn. Các đơn đều được xem xét, giải quyết đúng thời 

gian quy định, đạt tỉ lệ 100%. 

II. CÁC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH VỀ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG 

1. Lĩnh vực quản lý đất đai 

1.1. Kết quả lâp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cấp huyện 

Trên cơ sở chỉ tiêu phân khai sử dụng đất cấp quốc gia cho tỉnh Lạng Sơn, 

Sở đã dự kiến phân khai chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, thành phố; đồng 

thời chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thành phố triển khai lập điều chỉnh 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020. Đến nay 11/11 huyện, thành phố đều đã 

hoàn thành lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử 

dụng đất 5 năm (2016-2020) theo chỉ tiêu phân khai dự kiến và Sở cũng đã hoàn 

thành thẩm định theo kế hoạch (sau khi Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, Sở sẽ tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt cấp 

huyện theo quy định để tổ chức thực hiện). 

Về công tác lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018: Đã hoàn thành công tác 

thẩm định kế hoạch sử dụng đất của 11/11 huyện thành phố, trình UBND tỉnh 

phê duyệt theo quy định trong tháng 12/2017.  

1.2. Công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất 

Trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất được 72 hồ sơ với diện tích 

416.650,19 ha; Bàn giao đất tại thực địa cho các đơn vị thuê đất 76 hồ sơ với 

diện tích 886,48 ha; ký hợp đồng thuê đất được 64 hồ sơ với diện tích 565,91 ha 

1.3. Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thành lập và kiện toàn Văn 

phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát triển quỹ đất 
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Công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính: Tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành công 

tác đo đạc lập bản đồ địa chính và cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất các loại đất, đến thời điểm hiện tại các dự án đã chuyển sang 

công đoạn xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính và tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính. 

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tính đến hết tháng 

11/2017): Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức được 

193/150 Giấy cho 68 tổ chức với diện tích 425,04 ha, đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch năm; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân 

được 16.734/9.420 Giấy với 35.231 thửa đất/ 2.964,9 ha, đạt và vượt chỉ tiêu kế 

hoạch năm. 

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai: Công tác xây dựng CSDL địa 

chính đến thời điểm báo cáo mới thực hiện được 42/85 xã, đạt 49,4% chỉ tiêu của 

năm 2017, chậm tiến độ so với Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 02/3/2017 của 

Sở do công đoạn cấp Giấy tại một số xã thuộc các Dự án chậm đã ảnh hưởng đến 

các công đoạn sau; Sở đang tiếp tục tích cực phối hợp, đôn đốc các huyện và đơn 

vị tư vấn khẩn chương hoàn thiện sản phẩm theo các mốc thời gian đề ra để đảm 

bảo hoàn thành kế hoạch của năm. Hoàn thành tích hợp CSDL địa chính và đưa 

vào vận hành được 76 xã, thị trấn; lũy kế đã tích hợp được 103/226 xã, phường, 

thị trấn đạt và vượt chỉ tiêu năm 2017 (Kế hoạch năm 2017 là 100 xã, thị trấn). 

Việc thành lập và kiện toàn Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm phát 

triển quỹ đất: Đã thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 1493/QĐ-UBND ngày 

22/8/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn và đi vào hoạt động chính thức từ 

01/10/2015. Tính đến thời điểm tháng 11/2017 tổng số công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai và Chi nhánh các huyện, thành 

phố là 69 biên chế và 40 lao động hợp đồng cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ 

giao. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được 

thành lập tại Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn. Các Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND các huyện, thành 

phố đã được thành lập theo Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 

UBND tỉnh Lạng Sơn hiện đang hoạt động theo cơ chế độc lập chưa về một cấp. 

Hiện tỉnh Lạng Sơn chưa có chủ trương kiện toàn Trung tâm phát triển quỹ đất 

về một cấp. 

1.4. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Thực hiện giao ban hàng tháng, 

Báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến 

đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và các dự án trọng điểm của tỉnh, trực tiếp 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Ban 

hành 114 văn bản tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc về cơ 

chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh. 

1.5. Những khó khăn, vướng mắc 
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Chưa khắc phục triệt để được tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất 

(tự ý san ủi đất đồi; làm nhà trên đất nông nghiệp; mua bán chuyển nhượng trái 

phép; chuyển mục đích sử dụng đất tùy tiện...); công tác tham mưu về cơ chế 

chính sách, xử lý những vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB một số 

dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có chuyển biến rõ nét trong việc 

nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai thu hút đầu tư; chưa tham mưu ban hành được 

chính sách về tích tụ đất đai; các dự án đo đạc bản đồ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã hoàn thành nhiều 

công đoạn, tuy nhiên nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương cho tỉnh chưa kịp 

thời, dẫn tới nợ đọng kéo dài làm chậm tiến độ hoàn thành các dự án; công tác 

thanh tra, kiểm tra xử lý những vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh chưa được 

thường xuyên, thiếu quyết liệt. 

Khối lượng công việc của ngành tài nguyên và môi trường ở cả 3 cấp tỉnh, 

huyện, xã là rất lớn, phát sinh hàng ngày, nhạy cảm, phức tạp, song biên chế 

được giao ít, một người phải kiêm nhiệm nhiều công việc; bên cạnh đó một bộ 

phận cán bộ trình độ năng lực hạn chế, ý thức trách nhiệm chưa cao, dẫn tới hiệu 

quả công việc thấp. 

1.6. Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách địa 

phương để thanh quyết toán theo công đoạn cho các dự án đo đạc, cấp giấy (hiện 

đã cơ bản hoàn thành công đoạn xây dựng CSDL địa chính) để đẩy nhanh các 

công đoạn tiếp theo (tích hợp cơ sở dữ liệu). Bổ sung thêm biên chế cho các đơn 

vị chuyên môn quản lý Nhà nước về đất đai của huyện, của tỉnh đảm bảo đủ 

nhân lực thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm hỗ trợ kinh phí các dự án 

đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho tỉnh Lạng Sơn để 

đẩy thanh, quyết toán dự án hoàn thành (trong năm 2017, tổng kết 03 dự an gồm 

Dự án 42 xã, Dự án 46 xã và Dự án huyện mẫu Lộc Bình); kịp thời hướng dẫn, 

giúp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định 

của pháp luật về lĩnh vực đất đai. 

2. Lĩnh vực tài nguyên nước 

2.1. Công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước, xả nước 

thải vào nguốn nước  

Công tác cấp phép tài nguyên nước năm 2017: Tiếp nhận và thẩm định 13 

hồ sơ; trình UBND tỉnh cấp Giấy phép 12 hồ sơ (04 Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất; 03 Giấy phép khia thác, sử dụng nước mặt và 05 Giấy phép 

xả nước thải vào nguồn nước); trả lại 01 hồ sơ do không đạt yêu cầu (Cấp phép 

xả nước thải vào nguồn nước). Tổng số Giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tài 

nguyên nước đến thời điểm còn hiệu lực là 87, trong đó 27 Giấy phép khai thác, 

sử dụng nước mặt cho 05 tổ chức, cá nhân; 38 Giấy phép khai thác, sử dụng 

nước dưới đất cho 24 tổ chức cá nhân; 01 Giấy phép hành nghề khoàn nước 

dưới đất cho 01 cá nhân và 21 Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho 16 tổ 

chức, cá nhân.  
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Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước 

thế giới và ngày khí tượng thế giới năm 2017 trên địa bàn tỉnh và tổng hợp, báo 

cáo kết quả thực hiện với Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

2.2. Tình hình lập, phê duyệt, công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch tài 

nguyên nước; việc khoanh định, công bố vùng cấm, vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất 

Quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 

được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 10/8/2015. 

Việc tổ chức thực hiện đã được các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố 

quan tâm phối hợp thực hiện. Trên cơ sở quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động số 95/KH-

UBND ngày 24/9/2015 về nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp 

tài nguyên nước giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Trên cơ sở quy hoạch, Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã tham 

mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn triển khai 02 dự án: Dự án Điều tra, khoanh định 

vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(phê duyệt tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 21/10/2016, tiến độ thực 

hiện đến hết năm 2017) và Dự án khảo sát, điều tra lập danh mục nguồn nước 

phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện đến nay, Dự án 

Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản hoàn thành (đã hoàn thiện sản phẩm, đang trình 

UBND tỉnh xem xét phê duyệt); đối với Dự án khảo sát, điều tra lập danh mục 

nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh (thực hiện trong năm 

2017, 2018), các bước đã triển khai đến nay trình UBND tỉnh phê duyệt Đề 

cương và Dự toán kinh phí; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại các Quyết định số 

1023/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 

23/6/2017; hiện đơn vị tư vấn đang tiến hành các bước nghiệp vụ theo kế hoạch. 

2.3. Những khó khăn, vướng mắc  

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tài nguyên nước chưa đầy đủ, thiếu 

định mức, đơn giá (chưa có quy định cụ thể về giám sát tài nguyên nước quy 

định tại Khoản 2, Điều 28 Luật TNN; hướng dẫn nội dung, biểu mẫu kiểm kê 

quy định tại khoản 3, Điều 7, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP...). Công tác cấp 

giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất gặp nhiều khó khăn do các tổ chức, cá 

nhân hành nghề khoan không có bằng cấp hoặc chứng nhận đã qua khóa đào tạo, 

tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất. Nhận thức của cộng đồng 

về tầm quan trọng của công tác quản lý tài nguyên nước còn hạn chế. Tổ chức 

bộ máy quản lý về tài nguyên nước còn mỏng, thiếu trang thiết bị phục vụ 

nghiệp vụ chuyên môn cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến 

chất lượng công tác quản lý tài nguyên nước của tỉnh. Kinh phí dành cho công 

tác quản lý tài nguyên nước chưa được quan tâm đúng mức, còn hạn hẹp. 

2.4. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường: 
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Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện một cách đồng bộ các 

quy định của Luật, Nghị định, Thông tư; quan tâm, hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước cho địa phương. 

Tổ chức đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới 

trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước cho cán bộ quản lý cấp tỉnh và cấp 

huyện. Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong 

hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất cho các tổ chức, cá nhân. 

3. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản và địa chất 

3.1. Công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản 

Trong năm 2017 đã trình UBND tỉnh cấp 04 Giấy phép khai thác, 02 Giấy 

phép thăm dò, 01 Giấy phép chuyển nhượng quyền khai thác, điều chỉnh 03 

Giấy phép và thu hồi 01 Giấy phép khai thác khoáng sản; 01 quyết định đóng 

cửa mỏ; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 18 mỏ với tổng số tiền 

phê duyệt 9,78 tỷ đồng. Tổng số Giấy phép khai thác khoáng sản hiện còn hiệu 

lực là 59 Giấy phép (06 Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp và 53 Giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh cấp), 

trong đó: có 49 Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng; 01 Giấy 

phép khai thác khoáng sản than nâu, 01 Giấy phép khai thác than bùn; 08 Giấy 

phép khai thác khoáng sản kim loại gồm 06 mỏ quặng bauxit, 01 mỏ quặng sắt 

và 01 mỏ quặng antimon. Khảo sát, đề xuất 08 vị trí khai thác cát, sỏi và tham 

mưu giải quyết việc khai thác cát, sỏi phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn; 

khảo sát, giải quyết khai thác 10 mỏ đất san lấp phục vụ tuyến đường cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn và các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22/12/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030 và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Công văn số 

338/UBND-KTN ngày 26/4/2017 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động 

khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; không trình cấp phép mới, gia hạn 

giấy phép khai thác khoáng sản ở chân đồi, núi dọc theo các tuyến đường quốc 

lộ nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường, danh thắng. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm: Phối hợp với Đoàn kiểm tra 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành hậu kiểm việc thực hiện Kết luận số 

379/KL-BTNMT ngày 04/02/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn đối với một số đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản. Thực hiện 

chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý khai thác đất, san lấp 

mặt bằng, quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở đã tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành Công văn số 03/UBND-KTN ngày 04/01/2017 về việc 

tăng cường công tác quản lý, khai thác đất san lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, Công văn số 231/UBND-KTN ngày 23/3/2017 về việc tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Thực hiện Công văn nêu 
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trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có Kế hoạch số 30/KH-STNMT ngày 

20/4/2017 về kiểm tra tình hình vi phạm pháp luật về đất đai, khoáng sản và kết 

quả xử lý vi phạm trên địa bàn các huyện, thành phố Lạng Sơn, thành lập 04 

Đoàn kiểm tra tại 06 huyện; qua kiểm tra yêu cầu các huyện, thành phố tăng 

cường kiểm tra phát hiện dấu hiệu vi phạm tập chung chấn chỉnh, ngăn chặn triệt 

để tình trạng khai thác đất, san lấp mặt bằng trái phép, quản lý chặt chẽ  hoạt 

động khai thác các mỏ đất san lấp theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. 

3.2. Tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Ngay khi Chỉ thị được ban hành, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh triển 

khai quán triệt nội dung Chỉ thị số 03/CT-TTg cho các Sở, ban, ngành, địa 

phương và các đơn vị hoạt động khoáng trên địa bàn tỉnh và kịp thời ban hành 

các chính sách, các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện; công tác tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản được thường xuyên quan tâm thực hiện 

bằng nhiều hình thức. Qua đó hoạt động khoáng sản từng bước được thực hiện có 

bài bản theo quy hoạch, góp phần thu ngân sách nhà nước, khai thác, sử dụng 

khoáng sản có hiệu quả, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đảm bảo 

an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn, cụ thể: Trình UBND tỉnh phê duyệt khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của 

UBND tỉnh; Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo 

Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ.  

3.3. Những khó khăn, vướng mắc 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn chưa đầy đủ, đề nghị 

sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện mộ số điều tại Nghị định 

158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật khoáng sản (phân cấp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành 

Thông tư hướng dẫn). 

Theo kết quả khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ, tỉnh 

Lạng Sơn được khoanh định và công bố 05 điểm mỏ khoáng sản kim loại; tuy 

nhiên, còn nhiều điểm mỏ kim loại khác chưa được khoanh định do đó khó khăn 

trong việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 

dụng khoáng sản của tỉnh. 

3.4. Đề xuất, kiến nghị 

Để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

Đẩy nhanh tiến độ khoanh định và công bố các khu vực có khoáng sản 

phân tán, nhỏ lẻ bàn giao cho tỉnh để rà soát, điều chỉnh, bổ sung và lập quy 

hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 

158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ 

quản lý nhà nước về khoáng sản và địa chất. 

Sớm ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể đối với một số điều của Nghị 

định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 về Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật khoáng sản. 
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4. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

4.1. Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi 

trường; công tác thanh tra, kiểm tra xử lý, khắc phục vi phạm trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường, công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường 

Tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

“Tháng hành động vì môi trường” và "Ngày Môi trường thế giới 05/6", tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng "Ngày Quốc tế đa dạng sinh học"  năm 

2017 trên địa bàn tỉnh; phát động phong trào hưởng ứng ngày Đất ngập nước; 

Chiến dịch giờ trái đất năm 2017 và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động 

trên theo quy định. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc hạn chế sử dụng túi 

nilong khó tự phân hủy trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ nói 

không với túi nilong khó tự phân hủy”, phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố, các sở, ngành, các đoàn thể, báo, đài phát thanh- truyền hình trung ương và 

địa phương tổ chức tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về những nguy hại 

của túi nilong khó tự phân hủy, nâng cao nhận thức của nhân dân để từng bước 

hạn chế sử dụng, tiến tới thay thế túi nilong khó tự phân hủy dùng trong sinh 

hoạt hằng ngày bằng các lọa khác thân thiện với môi trường. 

Công tác kiểm tra, xử lý, khắc phục vi phạm: Trong năm 2017, Sở đã ban 

hành các Quyết định số 62/QĐ-STNMT ngày 04/4/2017 thành lập Đoàn kiểm 

tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; Quyết định số 

75/QĐ-STNMT phê duyệt kế hoạch giám sát xả thải các cơ sở có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường (10 đơn vị). Kết quả thực hiện đến thời điểm báo cáo đã kiểm 

tra, giám sát, quan trắc môi trường đối với 25 đơn vị sản xuất kinh doanh, đồng 

thời gắn với quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh 02 đợt/ năm theo kế hoạch, cụ 

thể: kiểm tra 10 đơn vị theo Quyết định số 62/QĐ-STNMT; giám sát xả thải 

09/10 đơn vị theo Quyết định 75/QĐ-STNMT (01 đơn vị giám sát riêng theo kế 

hoạch của UBND tỉnh); phối hợp thanh, kiểm tra 04 đơn vị theo các chương 

trình, kế hoạch khác và kiểm tra ngoài kế hoạch 02 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm 

tra cho thấy hầu hết các đơn vị đã có ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện 

công tác bảo vệ môi trường. Tuy vẫn còn một số sai phạm, các Đoàn thanh tra, 

kiểm tra đã nhắc nhở yêu cầu các đơn vị vi phạm khẩn trương khắc phục và thực 

hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường. 

Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trương (ĐTM) đối với 

các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tính đến hết tháng 11/2016, đã tiếp nhận, 

thẩm định Báo cáo ĐTM của 16 dự án, đã trình UBND tỉnh phê duyệt 13 DA; 

trả lại hồ sơ 01 DA; 02 DA đang xem xét theo quy trình.  

4.2. Tình hình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

Thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xử 

lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đến nay trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn cả 09/09 cơ sở đã được chứng nhận hoàn thành các biện pháp xử lý ô 

nhiễm môi trường triệt để. Đối với 05 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
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trọng theo Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 23/8/2013 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn, UBND tỉnh đã phê duyệt 03/05 dự án xử lý, hiện đã cơ bản hoàn 

thành xử lý 03 cơ sở. 

4.3. Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg 

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường. Năm 2017, Sở 

tiếp tục thực hiện các giải pháp tại Kế hoạch 122/KH-UBND ngày 28/10/2016 

của UBND tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 

theo tinh thần phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, hài hòa giữa phát 

triển KT – XH gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tập chung hoàn 

thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường phân cấp thẩm quyền của địa 

phương. 

4.4. Tình hình sử dụng1% nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường 

Năm 2017, Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn được giao kinh phí sự nghiệp môi trường 5.000 triệu đồng (nằm trong 

tổng kinh phí 1% nguồn sự nghiệp môi trường của tỉnh). Chi cục BVMT đã tổ 

chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác về chuyên môn, công tác 

tuyên truyền, công tác hỗ trợ Ủy ban mặt trận tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể của 

tỉnh triển khai công tác bảo vệ môi trường; công tác kiểm soát ô nhiễm; công tác 

hỗ trợ thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Việc chi 

kinh phí sự nghiệp môi trường được thực hiện đảm bảo các quy định của Luật 

ngân sách Nhà nước. 

4.6. Những khó khăn, bất cập  

Ý thức bảo vệ môi trường của người dân chưa thật sự trở thành thói quen, 

một số khu vực nông thôn vẫn duy trì tập tục lạc hậu, một số doanh nghiệp còn 

chây ỳ, xem nhẹ và chưa chấp hành nghiêm túc trách nhiệm bảo vệ môi trường. 

Hệ thống văn bản hướng dẫn các quy định của Luật, Văn bản dưới Luật chưa 

đầy đủ, gây khó khăn cho việc thực hiện một số nhiệm vụ. 

Kinh phí chi cho sự nghiệp môi trường đã đảm bảo 1% trong tổng chi ngân 

sách nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong giai đoạn 

hiện nay, kinh phí thực hiện các dự án chưa được hỗ trợ, cấp kịp thời đã ảnh 

hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án về môi trường. Biên chế được giao ít, 

chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. 

4.7. Đề xuất, kiến nghị 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí theo 

cơ chế. Xem xét nâng mức chi cho sự nghiệp môi trường đáp ứng được yêu cầu 

thực tế. Tăng cường công tác tập huấn, để nâng nâng cao năng lực cho cán bộ đảm 

trách lĩnh vực bảo vệ môi trường, bổ sung thêm biên chế để đáp ứng yêu cầu công 

tác hiện nay. 

5. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 

5.1. Việc triển khai thực hiện Chiến lược, Kế hoạch 
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Chưa có nguồn kinh phí thực hiện. 

5.2. Việc triển khai các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia 

ứng phó với biến đổi khí hậu (chưa có) 

5.3. Công tác phối hợp 

Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, số liệu, cùng thực hiện trong 

công tác cảnh báo thiên tai, bão lũ với Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh. Cử 01 

lãnh đạo Sở tham gia thành viên Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm 

cứu nạn của Tỉnh. 

5.4. Công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật 

Lồng ghép mở hội nghị tuy truyền, phổ biến Luật Tài nguyên nước, Luật 

Khí tượng thủy văn đến đại biểu là lãnh đạo các Sở, ngành, UBND các huyện 

thành phố, toàn thể cán bộ công chức, viên chức ngành tài nguyên môi trường 

tỉnh. 

5.5 Đề xuất, kiến nghị 

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn xây dựng cơ chế điều 

phối, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện 

các nội dung ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tổ chức tập huấn, đào tạo 

cán bộ làm công tác quản lý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó 

với biến đổi khí hậu thuộc các ngành, lĩnh vực, địa phương. Hỗ trợ kinh phí để 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó 

với biến đổi khí hậu tại địa phương. 

6. Lĩnh vực đo đạc và bản đồ 

6.1. Công tác quản lý và hoạt động đo đạc và bản đồ 

Kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm trích đo địa chính 79 công trình phục vụ 

cho công tác thu hồi, giao đất, quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh; kiểm tra hoạt 

động đo đạc bản đồ theo quy định đối với 08 đơn vị. Tham mưu cho UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 Quy định về quản 

lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

6.2. Về công tác đo đạc lập bản đồ gắn liền với lập hồ sơ địa giới hành chí nh 

Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện rà soát hồ sơ địa giới hành chính (địa 

giới 364), quản lý địa giới hành chính theo quy định. Tiếp tục triển khai các 

bước tiếp theo của dự án“Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành 

chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính các cấp tỉnh Lạng Sơn” 

(Dự án 153) tại huyện điểm Chi Lăng (lộ trình thực hiện đến hết năm 2019). 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018 

1. Lĩnh vực đất đai 

Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 và tổ chức thực hiện phục 

vụ kịp thời công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án; giải quyết các hồ 

sơ giao đất, thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành 100% 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm; tiếp tục tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án. 
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Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các 

huyện, thành phố; thực hiện công tác Thống kê đất đai năm 2018; lập danh mục 

các dự án phải thu hồi đất, các dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất năm 

2019 theo quy định của Luật đất đai. Tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh 

công tác quản lý nhà nước về đất đai và tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ 

chức trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến những nội dung 

vể cơ chế mới trong thực hiện Luật Đất đai năm 2013; tiếp tục tổ chức tập huấn 

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm nhiệm vụ quản lý Nhà nước 

về đất đai. 

2. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám 

Nghiệm thu các sản phẩm trích đo địa chính trên địa bàn tỉnh đáp ứng kịp 

thời các dự án và các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội; kiểm tra nghiệm thu sản 

phẩm tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính các Dự án, hoàn thành công tác tích hợp 

cơ sở dữ liệu địa chính của các dự án trong năm 2018. Tiếp tục thực hiện Dự án 

tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Lạng 

Sơn phê duyệt tại Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 02/7/2012 của UBND tỉnh, cụ 

thể: Tổ chức triển khai công tác đo đạc chỉnh lý biến động, xây dựng hồ sơ địa chính 

và cơ sở dữ liệu đất đai của 61 xã còn lại chưa được xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 

trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức thực hiện Đề án về tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ 

nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, công ty lâm 

nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng; có 

nguồn gốc từ nông lâm trường Quốc doanh không thuộc diện sắp xếp lại theo 

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 

1738/QĐ-UBND, ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh theo đúng tiến độ. 

3. Lĩnh vực tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 

Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên 

nước, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu (đối với các văn bản mới ban hành). 

Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh về quản lý tài nguyên nước, Khí 

tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Tiếp tục kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện "Quy hoạch tài nguyên nước 

tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" đã được phê duyệt. 

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức và tăng 

cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh được phê duyệt 

tại Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 của UBND tỉnh. Triển khai 

thực hiện dự án: Điều tra, khảo sát, lập và công bố danh mục nguồn nước phải 

lập hành lang bảo vệ theo Nghị định số 43/2015/NQQ-CP. Tiếp tục tổ chức lớp 

đào tạo, tập huấn kỹ thuật về bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trong hoạt động 

hành nghề khoan nước dưới đất quy mô nhỏ trên địa bàn tỉnh.Tiếp tục thực hiện 

kiểm tra các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào 

nguồn nước trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. 

4. Lĩnh vực khoáng sản  
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Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng 

sản; thẩm định báo cáo thăm dò khoáng sản; thẩm định Đề án đóng cửa mỏ 

khoáng sản theo quy định. Kiểm tra tình hình thực hiện quy hoạch về thăm dò, 

khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh. Phối hợp tổ 

chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động khai 

thác khoáng sản. 

Tiếp tục lập hồ sơ đóng cửa mỏ đối với các doanh nghiệp hết hạn Giấy 

phép khai thác khoáng sản theo quy định; tham mưu việc khai thác cát, sỏi phục 

vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới; khai thác các mỏ đất phục vụ các 

công trình, dự án trên địa bàn tỉnh. Trình phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính 

phủ và tổ chức thực hiện; tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các mỏ 

khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ; tham mưu hoàn thành các cơ chế chính sách của tỉnh về quản lý, 

khai thác khoáng sản; tăng cường công tác tuyên truyền Luật Khoáng sản. 

5. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể trên địa bàn 

tỉnh phổ biến, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6, ngày Quốc tế Đa dạng sinh học, 

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn; tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền 

nâng cao nhận thức của người dân trong việc hạn chế sử dụng túi nilong khó tự 

phân hủy trên địa bàn toàn tỉnh;… Tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn 

nghiệp vụ cho cán bộ cấp huyện, cấp xã và một số doanh nghiệp hoạt động sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tập trung tăng cường hướng dẫn thực hiện 

tiêu chí về môi trường trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 

các xã, theo chương trình của tỉnh. 

Tiếp tục thực hiện các quy trình thẩm định phê duyệt báo cáo ĐTM; thẩm 

định phê duyệt Đề án cải tạo, phục hồi môi trường của các dự án theo quy định; 

Tăng cường công tác kiểm tra và cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy 

hại cho các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải 

nguy hại trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra các cơ sở có nguy cơ gây ô 

nhiễm môi trường; hậu kiểm thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra của các đơn 

vị đã được thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh. Rà soát các đơn vị khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo 

đúng quy định. 

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 

2018 và xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2019; thực 

hiện chương trình Quan trắc môi trường năm 2018 trên địa bàn tỉnh. 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng 

Thực hiện tiếp công dân theo quy định; giải quyết đơn thư phấn đấu đạt 

95% số đơn thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở, tham mưu giải quyết đạt 85% trở 

lên đối với đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2018; thực hiện thanh tra đột 

xuất theo quyết định của người có thẩm quyền và theo đơn thư phản ánh về tài 

nguyên môi trường; thanh tra trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ về lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường của các huyện, thành phố; thực hiện thanh tra nội 

bộ theo kế hoạch. Kiểm tra đột xuất theo các vụ việc phát sinh. Tăng cường tổ 

chức tiến hành hậu kiểm các kết luận, kiến nghị của các Đoàn thanh tra, kiểm tra 

đối với việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; 

tăng cường công tác xử lý sau thanh tra, kiểm tra, công tác xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật. 

 Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

năm 2018. Thường xuyên giám sát công tác chống tham nhũng và thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí ở các phòng, đơn vị trực thuộc, phấn đấu tiết kiệm 10% chi 

hoạt động thường xuyên. Tiến hành kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng 

ít nhất 01 hoặc 02 đơn vị trực thuộc Sở. 

7. Công tác cải các hành chính 

Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính theo Quyết định số 

254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình 

tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; rà soát, chuẩn 

hóa các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường, công khai các thủ tục 

chuẩn hóa theo quy định; rà soát, xử lý những bấp cập về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH-

STNMT ngày 13/6/2016 thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ hành chính công 

trực tuyến năm 2016 và định hướng đến năm 2020. 

Nâng cấp chất lượng, hiệu quả của Trang thông tin điện tử của Sở, đảm bảo 

nội dung đầy đủ, cung cấp kịp thời các thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước đối với các lĩnh vực của ngành, phục vụ việc tra cứu của 

các tổ chức, cá nhân. Kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu tài nguyên môi trường 

phục vụ công tác cho các tổ chức, cá nhân. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn, trân trọng báo cáo Bộ Tài nguyên 

và Môi trường kết quả công tác năm 2017, kế hoạch công tác năm 2018 về lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn./.  
 

Nơi nhận:                                                                             

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

- UBND tỉnh (BC); 

- Sở KH-ĐT;                                                     
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

(TTCNTTTN&MT đăng tải lên website của Sở); 

- Lưu: VT, KH.                                                                                           

GIÁM ĐỐC 

 

 

đã ký 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC VĂN BẢN 

(Kèm theo Báo cáo số 496 /BC- STNMT ngày  19 /12/2017 của Sở TN&MT 

Lạng Sơn) 

 

 

TT Số, ký hiệu VB 
Ngày, 

tháng, năm 

Cơ quan 

ban hành 
Trích yếu 

I Nghị quyết 

1 
.../2017/NQ-

HĐND 
.../12/2017 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết về Danh mục các dự án có sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 

2018 (ban hành trong tháng 12/2017) 

2 
.../2017/NQ-

HĐND 
.../12/2017 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết về Danh mục các dự án phải thu 

hồi đất năm 2018 (ban hành trong tháng 

12/2017) 

3 
.../2017/NQ-

HĐND 
.../12/2017 

HĐND 

tỉnh 

Nghị quyết về Bảng giá đất điều chỉnh (ban 

hành trong tháng 12/2017) 

II Quyết định 

1 
1420/QĐ-

UBND 
05/8/2017 

UBND 

tỉnh 

Quyết định phê duyệt Bộ đơn giá về đo đạc 

địa chính, đang ký đất đai, tài sản gắn liền 

với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ 

sở dữ liệu địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

2 
55/2017/QĐ-

UBND 
10/10/2017 

UBND 

tỉnh 

Quyết định Quy định quản lý hoạt động đo 

đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

3 
1222/QĐ-

UBND 
07/7/2017 

UBND 

tỉnh 

Quyết định phê duyệt khu vực không đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

 


