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Lạng Sơn, ngày 17 tháng 01 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Quyết định 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh, Quyết 

định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh 

   

 Căn cứ Quyết điṇh số  68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;  

 Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020 của Bộ tài nguyên 

và Môi trường về ban hành Chương trình hành động của Ngành Tài nguyên môi 

trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của 

Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; 

 Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về 

thực hiện Nghị quyết 101-NQ/TU ngày 12/12/2019 của ban thường vụ Tỉnh ủy về 

các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2020 và 

Thông báo số 24/TB-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn thông 

báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế 

hoạch tổ chức thực hiện  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Xây dựng kế hoạch để tổ chức quán triệt, triển khai  thực hiện đầy đủ các 

nghị quyết, quyết định của Chính phủ,Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Tài 

nguyên và môi trường về các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và giải pháp chủ yếu 

chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2020. Trọng tâm là triển khai thực hiện phương châm hành 

động của Chính phủ năm 2020 về “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, 

sáng tạo, hiệu quả”, tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2020 của UBND tỉnh về “Tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ 

người dân và doanh nghiệp” với một tinh thần đổi mới, nâng cao hơn nữa kỷ luật, 

kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy với công việc, tuyệt đối không sao nhãng, nỗ lực 

làm tròn trách nhiệm, xứng đáng với cương vị, trọng trách được giao.  
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Tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, 

chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành, 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

2. Yêu cầu 

Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch 

chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng theo từng nhiệm vụ được giao để triển 

khai thực hiện thiết thực, hiệu quả, trên tinh thâng đề cao trách nhiệm của người 

đứng đầu; các nhiệm vụ được giao phải đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, chất 

lượng, không để tình trạng chậm muộn, quá hạn; tiếp tục rà soát xây dựng vị trí 

việc làm thật sự khoa học, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận 

chuyên môn;  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; kiên quyết xử lý đối với các công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu 

tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định 

của pháp luật.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế 

(1) Tổ chức hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường đối với 13 xã điểm của 

tỉnh (Trong đó có 03 xã đặc biệt khó khăn chỉ đạo điểm của tỉnh) đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2020.  

Chi cục Bảo vệ Môi trường chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải phó giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

(2) Tham mưu tổng hợp báo cáo phục vụ phiên họp thường kỳ hàng tháng 

để xử lý các khó khăn , vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2020, cụ thể: 

- Đối với dự án Hồ chứa nước Bản Lải: Phối hợp với UBND huyện chỉ đạo 

đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ thống kê, đo đạc kiểm đếm, lên phương án 

đền bù chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng; tuyên truyền, 

vận động và giải quyết tranh chấp đối với các hộ gia đình đã có quyết định phê 

duyệt phương án; Chỉ đạo tập trung lập phư ơng án bồi thường, hỗ trợ đối với các 

hộ gia đình đã kiểm đếm xong tại khu vực lòng hồ chứa nước Bản Lải (giai đoạn 

I). Phối hợp giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng theo 

quy định hiện hành hoặc báo cáo UBND tỉnh đề xuất giải quyết theo thẩm quyền. 

- Đối với dự án đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn: Chủ động phối hợp 

với Sở Giao thông vận tại, UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn và 

Chủ đầu tư tổ chức triển khai ngay sau khi dự án được thực hiện. Tập trung tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thành phần 2, 

đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng.  

- Đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án Phú lộc I, II, III: Tiếp tục 

tham mưu cho UBND tỉnh công tác thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất dự án các khu đô thị theo đúng quy định pháp luật. Phối hợp 
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với UBND thành phố Lạng Sơn, Chủ đầu tư các dự án Khu đô thị Phú Lộc I, II, III 

chỉ đạo lập, phê duyệt, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giao đất tái định cư cho 

các hộ gia đình, cá nhân; Tuyên truyền vận động, giải thích về cơ chế chính sách, 

các quy định của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Phối hợp các ngành, 

UBND thành phố xử lý dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài trong công tác 

giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. 

- Đối với  dự án Cụm công nghiệp Hợp Thành 1: Chủ động phối hợp với các 

Sở ngành, UBND huyện Cao Lộc và Chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn vướng mắc 

thực hiện công tác giải phóng mặt bằng xây dựng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1. 

Phòng Quản lý đất đai tham mưu thực hiện, Đ/c Chu Văn Thạch phó giám 

đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

 (3) Ban hành quyết định giao chỉ tiêu dự toán gân sách 2020; rà soát, thanh 

toán khối lượng các dự án đầu tư công đảm bảo đúng thời gian và quy định; Đôn 

đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án VILG (giai đoạn 1); tổ chức 

triển khai dự án VILG (giai đoạn 2).  

Phòng Kế hoạch - Tài chính chủ trì phối hợp với phòng Quản lý đất đai 

tham mưu thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải phó giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

(4) Thực hiện nghiêm túc, triệt để việc chỉ định thầu phải đúng với quy định 

Luật Đấu thầu; triển khai đấu thầu qua mạng đáp ứng tỷ lệ theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 (tỷ lệ về số lượng 

gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng đạt 60%; tỷ lệ về giá trị gói thầu thực hiện 

đấu thầu qua mạng đạt 25%). 

Phòng Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Sở và các đơn vị trực thực hiện. 

Các đ/c lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo thực hiện 

(5) Tham mưu tổ chức thực hiện Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục 

vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, giai 

đoạn 2018-2035 (Quyết định 1229/QĐ-UBND ngày 08/7/2019). 

Phòng Quản lý đất đai chủ trì phối hợp với Trung tâm Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu thực hiện. Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

 (6) Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm 

vụ, giải pháp về cải thiện, nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh  (PCI) năm 2020; 

phấn đấu cải thiện, nâng chỉ số năng lực cạnh tranh chấp cấp Sở (DDCI) năm 2020 

vào Top 10. 

 Phòng Kế hoạch – Tài chính chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện. Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

 2. Quản lý, điều hành ngân sách nhà nước 

 (1) Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-STNMT ngày 20/12/2019 của Sở về việc 

giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020, các đơn vị được giao dự toán  

tăng cường kỷ luật tài chính, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện chi tiêu chặt 

chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức quy định. 
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  Phòng Kế hoạch Tài chính chủ trì tham mưu đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra 

Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc thực hiện. Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

 (2) Tiếp tục tham mưu thực hiện đấu giá các khu đất được UBND tỉnh giao, 

đồng thời rà soát báo cáo đề xuất xử lý các khu đất công đã được UBND tỉnh giao. 

  Trung tâm tài nguyên và Môi trường tham mưu thực hiện, Đ/c chu Văn 

Thạch PGĐ Sở chỉ đạo. 

 (3) Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, hiệu lực hiệu quả gắn với đẩy 

mạnh đổi mới cơ chế tài chính các đơn vị sự nghiệp. 

 Văn phòng Sở chủ trì tham mưu thực hiện, Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

3. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng 

phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai 

(1) Quản lý chặt chẽ việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Hoàn 

thành công tác kiểm kê đất đai năm 2019 theo kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai triển khai trên địa 

bàn các huyện Bình Gia, Tràng Định, Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn;  

Phòng Quản lý đất đai chủ trì tham mưu triển khai thực hiện; Các đồng chí 

lãnh đạo Sở theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. 

(2) Hoàn thành dự án xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo 

đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy Chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm 

trường. Hoàn thành xây dựng phương án sử dụng đất đối với diện tích đất các 

công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bàn giao về địa phương đối với 25 xã, thị trấn 

thuộc các huyện Lộc Bình, Đình Lập và Hữu Lũng; đôn đốc hướng dẫn UBND 

các huyện liên quan triển khai thực hiện phương án sử dụng đất 03 xã điểm (xã Đô 

Lương, huyện Hữu Lũng; xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình; xã Bính Xá, huyện 

Đình Lập) để xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. Tham mưu trình UBND tỉnh 

phê duyệt phương án sử dụng đất các xã còn lại; đồng thời đôn đốc UBND các 

huyện tiếp tục thực hiện đối với phương án sử dụng đất theo quyết định phê duyệt 

của UBND tỉnh; 

Phòng Quản lý đất đai chủ trì tham mưu triển khai thực hiện; Các đồng chí 

lãnh đạo Sở theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. 

(3) Tham mưu UBND tỉnh lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 

2021 - 2025 trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất các cơ quan ban ngành, 

UBND cấp huyện; tổ chức thẩm định, điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân 

tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai; Phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất 

cấp quốc gia và xác định danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp quốc 

gia đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử dụng đất 

và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến từng đơn vị hành chính 

cấp huyện. 
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Phòng Quản lý đất đai chủ trì tham mưu triển khai thực hiện; Các đồng chí 

lãnh đạo Sở theo lĩnh vực được phân công chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. 

(4) Tiếp tục rà soát đề xuất sửa đổi các quy định của tỉnh về quản lý tài 

nguyên nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh; 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. 

Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản tham mưu xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở trực tiếp 

chỉ đạo.  

 (5) 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. 

Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản tham mưu xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện, Đ/c Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở trực tiếp 

chỉ đạo.  

(6) Tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường 

(trong đó tuyên truyền trọng điểm về phong trào chống rác thải nhựa và việc thu 

gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật); tham mưu ban hành các văn bản QPPL 

thuộc thẩm quyền cấp tỉnh về bảo vệ môi trường; Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin 

đại chúng và các hình thức tuyên truyền khác. 

Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo. 

(7) Kiểm soát chặt chẽ các nguồn xả thải, rác thải sinh hoạt nông thôn, giảm 

thiểu rác thải nhựa, đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp và người dân. Tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, địa điểm bố trí nhà máy tái chế, xử lý chất thải 

rắn. Làm tốt công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai; chủ động thích ứng và 

ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai;   

Chi cục Bảo vệ môi trường thực hiện, Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo. 

(8) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020. Đồng thời  

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm 

trong việc khai thác và sử dụng đất, khai thác cát, đá, sỏi trái phép và các hành vi 

gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước. 

Thanh tra Sở chủ trì tham mưu thực hiện, Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách 

hành chính, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

(1) Tiếp tục rà soát thực hiện Đề án vị trí việc làm, đề tinh giản biên chế sắp 

xếp đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Tăng cường kỷ luật kỷ cương chính, đề 

cao trách nhiệm của người đướng đầu; nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức 

cán bộ, công chức. Thực hiện tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính 
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giai đoạn 2011-2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai 

đoạn 2021-2030. 

Văn phòng Sở chủ trì tham mưu thực hiện, Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

(2) Tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2020, tăng cường công tác   

thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại các phòng, đơn vị thuộc 

Sở. 

Thanh tra Sở chủ trì tham mưu thực hiện, Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Chi cục trưởng CCBVMT, 

Chánh Thanh tra Sở, Giám đốc các đơn vị trực thuộc căn cứ Kế hoạch của Sở, xây 

dựng chương trình công tác của đơn vị mình (Cụ thể đến từng tháng) để tổ chức 

triển khai thực hiện; Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ thời gian và chất lượng công việc.  

2. Phòng Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc thực hiện.  

- Định kỳ hằng tuần, Văn phòng sở tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, 

phục vụ công tác giao ban tuần của lãnh đạo, báo cáo Giám đốc để chỉ đạo. 

- Định kỳ hằng tháng, Phòng Kế hoạch- Tài chính tổng hợp kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ. Phục vụ họp giao ban sở hằng tháng.   

3. Các đồng chí lãnh đạo Sở theo phân công tập trung chỉ đạo, đảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực tế các phòng, đơn 

vị thuộc Sở và phòng tài nguyên và môi trường thành phố chủ động tham mưu đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ trong kế hoạch.  

 Trên đây là Kế hoạch thực hiện Quyết định 68/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 

của UBND tỉnh, Quyết định số 91/QĐ-BTNMT ngày 13/01/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2020 của 

UBND tỉnh. Yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (B/c); 

- Bộ TNMT (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

Bùi Văn Côi 
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