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 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 01    

 1. Lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám 

Công tác thu hồi, giao đất, thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất: Trong tháng Sở đã tập trung tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 08 

quyết định giao đất, thu hồi đất cho 08 tổ chức, diện tích 96,72 ha; 03 quyết định 

thuê đất cho 03 tổ chức, diện tích 1,12 ha và trình UBND tỉnh ban hành 04 quyết 

định phê duyệt phương án sử dụng đất, điều chỉnh phương án bồi thường, 

chuyển hình thức nộp tiền thuê đất và điều chỉnh quyết định giao đất cho các tổ 

chức; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 23 Giấy, diện 

tích 8,54 ha; Cấp cho hộ gia đình, cá nhân được 1.281 Giấy, diện tích 295,02 ha. 

Ngoài ra đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận được 173 Giấy cho hộ gia 

đình, cá nhân; xác nhận biến động trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp 

được 1.204 Giấy cho hộ gia đình, cá nhân và 03 Giấy cho tổ chức. 

Công tác giá đất, xây dựng Bảng giá đất trên điạ bàn tỉnh giai đoaṇ 2020 - 

2024: Trình UBND tỉnh ban hành 08 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể và hệ 

số điều chỉnh giá đất; Hoàn thành Bảng giá đất giai đoaṇ 2020 - 2024 để triển 

khai thực hiện trên điạ bàn toàn tỉnh; đồng thời thống nhất với các cơ quan liên 

quan số lươṇg hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính tiếp nhận đến  thời điểm ngày 

31/12/2019.  

Công tác quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất: Hoàn thành trình UBND tỉnh 

phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 11/11 huyện, thành phố. 

 Công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019: 

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị sử dụng đất thực hiện kiểm kê đất đai chuyên đề. 

Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tổng hợp công tác kiểm kê đất đai cấp tỉnh. 

Công tác đăng ký biện pháp đảm bảo bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất và chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện đúng 

quy định: Trong tháng tiếp nhận và giải quyết được 839 hồ sơ đăng ký biện pháp 

đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; Chuyển thông tin 

xác định nghĩa vụ sang Cục thuế và Sở Tài chính tỉnh được 05 hồ sơ của tổ 

chức; Chuyển sang Chi cục Thuế cấp huyện, thành phố được 2350 hồ sơ của hộ 

gia đình, cá nhân. Không có hồ sơ tồn đọng, quá hạn. 
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Về công tác đo đạc bản đồ và viễn thám: Hoàn thành Báo cáo kết quả hoaṭ 

đôṇg đo đac̣ bản đồ trên điạ bàn tỉnh năm 2019; Báo cáo đề xuất công tác viễn 

thám giai đoạn đến năm 2035; rà soát tiến độ thưc̣ hiêṇ các dự án đo đạc lập bản 

đồ điạ chính, hồ sơ địa chính, cấp Giấy CN .QSD đất và dự án đo đạc đất nông , 

lâm trường để bàn giao sản phẩm . Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn tại các xã 

thuộc Dự án chưa hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện. Trong tháng hoàn thành bàn giao 02 xã xây dựng cơ sở 

dữ liệu địa chính. 

Kiểm tra sản phẩm trích đo địa chính phục vụ cho công tác thu hồi, giao 

đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng được 25 công trình.  

2. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực 

tài nguyên nước và khoáng sản đảm bảo đúng quy định. Trong tháng trình 

UBND tỉnh cấp được 02 Giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 01 Giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước và thu hồi 01 Giấy phép khai thác mỏ đá vôi 

Lân Rào, xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng. Trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với 03 công trình, với tổng số tiền 

551.449.000 đồng; Trình UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san 

lấp 06 công trình, với tổng số tiền 94.733.000 đồng. 

Đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh báo cáo định 

kỳ kết quả khai thác khoáng sản và thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản năm 

2019; Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 

28/6/2019 của UBND tỉnh; Báo cáo UBND tỉnh Lạng Sơn về kết quả xem xét 

xử lý đơn tập thể của các công dân thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu 

Lũng; Báo cáo hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào 

nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất năm 2019. Bổ sung các điểm mỏ 

vào quy hoạch khoáng sản; rà soát, đánh giá thực hiện quy hoạch thăm dò, khai 

thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường gửi Sở Xây dựng. 

Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành đối với hoạt động khai thác đá  tại 

thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng; ý kiến thẩm định báo cáo kinh tế 

kỹ thuật dự án khai thác bau xit Cốc Hương, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; góp ý 

dự thảo Bộ tiêu chí, chỉ số "Khai thác khoáng sản đảm bảo hiệu quả, bảo vệ môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậu". Tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ 

sở công trình khai thác mỏ đá vôi Lân Luông III, xã Đồng Tiến, huyện Hữu 

Lũng; góp ý dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định, Báo cáo nghiên cứu xây dựng 

Chiến lược phát triển Vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định 

hướng đến năm 2050. 

3. Lĩnh vực bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học; khí tượng thủy văn 

và biến đổi khí hậu 

Trong tháng giải quyết 09 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, 01 

hồ sơ cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường phục vụ giai 
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đoạn vận hành của dự án và thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất 

thải để vận hành thử nghiệm của Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

Trình UBND tỉnh Phê duyệt báo cáo Đánh giá Khí hậu tỉnh Lạng Sơn, Kế 

hoạch thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI về chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hoàn thành 

báo cáo UBND tỉnh kết quả quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Báo 

cáo về hoạt động bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh 

gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; tình hình thực hiện Đề án “Thúc đẩy chuyển 

giao, làm chủ và phát triển công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam trong các 

ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và 

báo cáo kết quả triển khai Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-

BTNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh tổ chức phát động ”Chống rác thải 

nhựa” tại phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn; đồng thời phối hợp với các cơ 

quan liên quan kiểm tra hiện trạng thực tế nước đục trắng tại suối Khuổi Luông 

đoạn qua khu vực Nà Loòng, thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; đôn 

đốc kiểm tra xử lý hành chính Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam đang hoạt 

động xây dựng tại Nhà máy Xi măng cũ; Tham gia Hội đồng xử lý hàng hoá tồn 

đọng năm 2019 tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn; Phối hợp Công an tỉnh tiêu hủy 

tang vật các vụ án. 

Tiến hành kiểm tra, xử lý theo thông tin phản ánh về tình trạng người dân 

chặn xe chở đá trên Tỉnh lộ 243, huyện Hữu Lũng; Kiểm tra theo phản ánh, kiến 

nghị của người dân khu Cầu Lầm, TT Lộc Bình; Kiểm tra thông tin phản ánh 

hiện tượng giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường. Cung cấp thông tin đối 

tượng kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường 2020 của Tổng cục Môi trường 

4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống 

tham nhũng  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư trong 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất và chấp hành 

nghĩa vụ tài chính về đất đai. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Thanh tra, 

kiểm tra theo Quyết định số 346/QĐ-STNMT ngày 06/12/2019 của Sở về phê 

duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Trong tháng hoàn thành công bố kết 

luận thanh tra đối với Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong, tại thôn Ba 

Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng và xử lý vi phạm hành chính theo quy định. 

 Lãnh đạo Sở và Thanh tra tham gia tiếp công dân định kỳ theo quy định. 

Trong tháng Thanh tra Sở tiếp 06 lượt công dân (không có đoàn đông người); 

Xử lý và giải quyết 11 đơn, trong đó đã giải quyết được 01 đơn, 07 đơn không 

thuộc thẩm quyền Sở đã có văn bản trả lời, hướng dẫn và chuyển đơn cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết theo quy định, chuyển tháng sau giải quyết 03 đơn.  
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Trong kỳ Báo cáo không có đơn liên quan đến tham nhũng, không có đơn 

thư phản ánh hay khiếu nại, tố cáo đến hành vi tham nhũng của Sở. 

 5. Công tác văn phòng, cải cách hành chính; kế hoạch - tài chính  

 Công tác tổ chức: Trong tháng trình Sở Nội vụ ban hành Quyết định 

chuyển công tác ngoài tỉnh đối với 02 công chức; Tiếp nhận 01 công chức công 

tác tại Sở; điều động 02 công chức, biệt phái 01 viên chức sang Trung tâm phục 

vụ hành chính công; Quyết định thu hồi bổ nhiệm 01 lãnh đạo cấp phòng do 

chưa đầy đủ văn bằng theo quy định. Trình phê duyệt tinh giản biên chế đối với 

03 trường hợp nghỉ theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và 

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ. Cử 31 viên chức 

tham gia lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài 

nguyên và Môi trường hạng III và cử cán bộ tham gia đội ngũ cộng tác viên Bản 

tin Thông báo nội bộ; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh; thành viên 

tham gia Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn, giai 

đoạn 2019-2020 và thành viên tham gia tổ tư vấn giúp việc cho Hội đồng. 

Tổ chức đánh giá, xếp loại công chức, viên chức người lao động và bình 

xét thi đua, khen thưởng năm 2019; đồng thời tổ chức Hội nghị công chức, viên 

chức năm 2019, phát động phong trào thi đua năm 2020 theo quy định. 

Ban hành Quyết định giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho các đơn 

vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở năm 2020; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

năm 2020, đồng thời thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự 

nghiệp thuộc Sở năm 2019; Triển khai nhập dữ liệu thông tin cá nhân trền phần 

mềm quản lý cán bộ.  

Về công tác cải cách hành chính: Ban hành báo cáo kiểm soát thủ tục hành 

chính, cải cách thủ tục hành chính, công tác pháp chế năm 2019. Tổ chức họp rà 

soát, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban hành kế hoạch duy trì áp dụng, cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng theoTCVN ISO 9001:2015 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường năm 2020. Trong tháng tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết 56 hồ sơ, 

trong đó đã giải quyết 16 hồ sơ, đang giải quyết 40 hồ sơ.   

Công tác Kế hoạch - Tài chính: Trong tháng tiếp tục tập trung đẩy nhanh 

giải ngân các dự án chuyển tiếp; Quyết định giao chỉ tiêu, dự toán 2020 cho Văn 

phòng sở và các đơn vị trực thuộc; ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 

2020 để triển khai thực hiện trong toàn Sở. Đề xuất kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2020 về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo Nghị quyết số 

101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo tình hình 

hoạt động đấu thầu năm 2019 của Sở; báo cáo tình hình thực hiện công khai dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ đúng quy định; Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

gói thầu giám sát kiểm tra nghiệm thu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện 
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Bình Gia và thành phố Lạng Sơn và gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu nước và 

khoáng sản tỉnh Lạng Sơn. 

Thu phí, lệ phí được 197,5 triệu đồng, đạt 11,3% chỉ tiêu kế hoạch giao 

(UBND tỉnh giao năm 2020 là 1.741 triệu đồng). 

   II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2020  

 1. Lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám 

Tham mưu, xây dựng giá đất cụ thể phục vụ các dự án; tập trung giải 

quyết hồ sơ thu hồi đất, giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp 

Giấy chứng nhận theo quy định cho các tổ chức; vướng mắc về cơ chế bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Tổng hợp báo cáo đề xuất 

giải quyết các vướng mắc về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2020-2024 do thực hiện Nghị quyết số 818/NQ-UBTVQH14 ngày 

21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính 

cấp xã thuộc tỉnh Lạng Sơn. 

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 

giai đoaṇ 2021-2025.   

Thực hiện kiểm kê đất đa i, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019,  

đôn đốc các đơn vị sử dụng đất có liên quan thực hiện kiểm kê đất đai chuyên đề 

đúng thời gian quy định; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác 

kiểm kê đất đa i, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tại các huyện, 

thành phố. 

Tiếp tục đôn đốc đơn vị thi công, đơn vị kiểm tra nghiệm thu hoàn thành 

bàn giao sản phẩm các Dự án đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp Giấy CNQSD 

đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính để hoàn thiện Hồ sơ tổng kết Dự án. 

Hoàn thành báo cáo hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2019 để báo cáo Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh theo quy định tại Luật Đo đạc và bản đồ. 

Thực hiện công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo yêu 

cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

phương án sử dụng đất của các nông lâm trường trả về cho địa phương tại 03 xã 

đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

Thực hiện công tác thẩm định Phương án trích đo; hồ sơ xin cấp phép 

hoạt động đo đạc và bản đồ; Kiểm tra công tác đo đạc (trích lục, trích đo) đối 

với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

 2. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường công tác quản lý nhà 

nước về tài nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh. 

 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép và trình UBND tỉnh cấp giấy phép 

khai thác khoáng sản, tài nguyên nước theo đúng quy định. 
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Chủ trì xác định mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên 

nước đối với các hồ sơ cấp giấy phép khai thác và điều chỉnh Giấy phép khai 

thác. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh đôn đốc các đơn vị nộp tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản, tài nguyên nước năm 2020. 

Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh năm 2020; 

Phối hợp triển khai thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước 

và khoáng sản. Dự án Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các vùng hạn chế khai thác 

nước dưới đất. 

 Thẩm định Phương án cắm mốc, trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án 

cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại 

Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. 

 Hoàn thành dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản và tình hình hoạt động khoáng sản năm 2019 và báo cáo kết 

quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Lĩnh vực bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học; khí tượng thủy văn 

và biến đổi khí hậu 

Tiếp tục phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị, xã hội, 

đoàn thể trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, lựa chọn 

mô hình để tổ chức phát động phong trào ”Chống rác thải nhựa”  năm 2020; Ban 

hành kế hoạch phối hợp với các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố 

thực hiện tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học trong dịp 

tết Nguyên đán. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Lạng Sơn 

và báo Trung ương tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về môi trường (Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường; Kế hoạch bảo vệ môi trường; Phương án cải tạo, phục hồi môi 

trường; Xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; Đăng ký chủ nguồn 

thải chất thải nguy hại) theo thẩm quyền và đúng thời gian quy định. 

Tiến hành kiểm tra độc lập một số mỏ đá trên địa bàn huyện Hữu Lũng;  

Xem xét phản ánh, kiến nghị của người dân khu Cầu Lấm, thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình. Tổ chức kiểm tra giám sát hoạt động xả thải của các cơ sở có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. 

Tiếp tục tham mưu trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xem xét chuyển Trạm khí tượng nông nghiệp Lạng Sơn đến địa điểm 

mới phù hợp với thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.  

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án hợp phần về biến đổi khí hậu đã được 

phê duyệt.  
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Kiểm tra xem xét vị trí đề xuất thực hiện dự án xử lý rác thải bằng công 

nghệ lò đốt của Hợp tác xã Đồng Tâm theo văn bản số 41/VP-KTN ngày 

06/01/2020 của UBND tỉnh. 

Tổng hợp báo cáo đánh giá thực trạng môi trường, thực trạng quan trắc 

môi trường trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện chương 

trình Quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn năm 2020.Thực hiện tính toán thí 

điểm bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

4. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống 

tham nhũng 

Tiến hành thực hiện thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt. 

Tổ chức kiểm tra nội bộ về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 01 đơn vị thuộc Sở. 

 Tiếp tục giải quyết đơn và tiếp công dân theo quy định; tổ chức đối thoại 

với công dân và dự thảo quyết định, các văn bản theo Thông báo của UBND 

tỉnh và các văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện. 

 Thực hiện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh 

và Sở Tài nguyên và Môi trường đầy đủ, theo quy định. 

 Chỉ đạo phòng, đơn vị chuyên môn tích cực tham mưu giải quyết đơn, thư 

và các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao. 

 5. Công tác văn phòng; Kế hoạch - tài chính  

 Tiếp tục tuyển dụng bổ sung viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở 

năm 2019. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế theo quy định. 

 Đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở rà soát cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3,4 đảm bảo đạt tỷ lệ theo quy định (50% mức độ 3, 30% mức độ 

4 trên tổng số TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường); đồng thời rà soát các TTHC đủ điều kiện đưa ra thực hiện bốn tại 

chỗ tại Trung tâm phục vụ Hành chính công đảm bảo đủ 20% trên tổng số 

TTHC. 

 Hoàn thiện Quyết định của UBND tỉnh quy định về cơ quan tiếp nhận, giải 

quyết thủ tục và thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Xây dựng các chương trình, kế hoạch kiểm tra, chuyên đề triển khai thực 

hiện năm 2020. Đôn đốc các đơn vị dự toán trực thuộc công khai tài chính và 

hoàn thành báo cáo tài chính năm 2019 theo quy định.   

Tổ chức Hội nghị tổng kết ngành tài nguyên và môi trường năm 2019, triển 

khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020. Triển khai, tổ chức trực tết Nguyên đán đảm 

bảo tiết kiệm, an toàn; báo cáo kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp 
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bách trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh tý năm 2020 theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh. 

 Trên đây là kết quả thực hiện công tác tháng 01, kế hoạch công tác tháng 

02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trân trọng báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;                                                             

- Lãnh đạo Sở;   

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 
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