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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số: 14 /KH-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 01 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra, làm việc với UBND các huyện, thành phố về công tác  

quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường năm 2020 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Thực hiện Quyết điṇh số 2556/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020 và Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 

17/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2020. Căn 

cứ Chương trình làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch 

làm việc với UBND các huyện, thành phố năm 2020, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường sự phối kết hợp trong tổ chức các nhiệm vụ được giao giữa Sở 

Tài nguyên và Môi trường với UBND các huyện và thành phố; nắm bắt tình 

hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường tại cấp huyện để tập trung tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc, kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh đưa ra những giải pháp 

chỉ đạo, điều hành. 

2. Yêu cầu 

Nội dung kiểm tra, làm việc phải rõ ràng, cụ thể; tập trung vào giải quyết 

các hạn chế, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối 

với lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại cấp huyện. 

Qua công tác kiểm tra, rút ra được những vấn đề trọng tâm trong công tác 

quản lý chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ tại cấp huyện trong thời gian tới. 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC 

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

1.1. Quy hoac̣h, kế hoac̣h sử duṇg đất 

- Việc công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 đã được phê duyệt. Kết 

quả rà soát, thưc̣ hiêṇ các chỉ tiêu quy hoạch , kế hoac̣h sử duṇg đất đa ̃đươc̣ phê 

duyêṭ. Việc đối chiếu bản đồ với các báo cáo quy hoạch , kế hoac̣h bảo đảm sự 

thống nhất. 

- Việc chuẩn bi ̣ điều kiêṇ để triển khai thưc̣ hiêṇ lập quy hoac̣h sử duṇg đất 

giai đoaṇ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoaṇ 2021 - 2025 theo quy 

điṇh. Công tác giám sát , nâng cao chất lượng lập , thẩm định trình phê duyệt , 

quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

- Việc chỉ đạo cập nhật để trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020. Thời gian trong tháng 5/2020. Trình UBND tỉnh về Danh 

mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích 
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khác năm 2021 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai; Danh 

mục các dự án phải thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại 

khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai. Thời gian trong tháng 10/2020. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra , giám sát việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất  

1.2. Về Giaỉ phóng mặt bằng 

- Việc chỉ đạo định kỳ hằng tháng báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong 

công tác giải phóng mặt bằng trên điạ bà n theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn 

bản số 3135/VP-KTN ngày 01/8/2019 để Sở tổng hợp báo cáo tỉnh. 

- Triển khai thưc̣ hiêṇ Bảng giá đất trên điạ bàn. Tổng hơp̣ khó khăn, vướng 

mắc trong thưc̣ hiêṇ Bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2020 - 2024.  

1.3.Về Kiểm kê đất đai  

Tình hình, kết quả công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019. Cấp xa ̃trước 16/01/2020; cấp huyêṇ trước 01/3/2020; cấp tỉnh 

trước 16/4/2020. 

1.4.Về đấu giá đất 

Việc chỉ đạo thực hiện phương án xử lý đất, tài sản công đối với các khu 

đất đã được UBND tỉnh chấp thuận năm 2018; kết quả tiếp tục rà soát quỹ đất 

công trên địa bàn và đề xuất phương án xử lý , đấu giá để tăng nguồn thu ngân 

sách nhà nước. 

1.5. Về đo đac̣ bản đồ 

- Việc triển khai Phương án sử dụng đất các công ty lâm nghiệp trả về địa 

phương đã được UBND tỉnh phê duyệt thuôc̣ các huyêṇ Lôc̣ Bình Hữu Lũng 

(giao đất taị thưc̣ điạ , cấp GCN...). Bổ sung phương án sử dụng đất sau đo đac̣ 

chi tiết xa ̃Bính Xá Đình Lập trong tháng 2. Xây dưṇg báo cáo đánh giá, rút kinh 

nghiệm các xa ̃điểm : Đô Lương (Hữu Lũng), Yên Khoái (Lôc̣ Bình) và Bính Xá 

(Đình Lâp̣) làm cơ sở nhân rộng trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại Thông báo số 719/TB-UBND ngày 19/12/2019. 

- Việc chỉ đạo tiếp tuc̣ h oàn thành xây dưṇg Phương án sử duṇg đất các 

công ty lâm nghiêp̣ trên điạ bàn tỉnh bàn giao về điạ phương đối với 25 xã, thị 

trấn thuôc̣ các huyêṇ Lôc̣ Bình, Đình Lâp̣ và Hữu Lũng. 

Phương án s ử dụng đất 07 xã thuộc các huyện Cao Lộc , Tràng Định, Lôc̣ 

Bình, Đình Lâp̣ và Hữu Lũng đa ̃thẩm điṇh.  

- Công tác đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, cấp Giấy CN.QSD đất, xây 

dựng cơ sở dữ liệu địa chính các xã, phường, thị trấn chưa thực hiện trên địa bàn 

theo Công văn 570/UBND-KTN ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh và phối hơp̣ 

triển khai thưc̣ hiêṇ dư ̣án Tăng cường quản lý đất đai và xây dưṇg cơ sở dữ liêụ 

đất đai (VILG) trên điạ bàn tỉnh (các huyện, TP:Thành phố, Bình Gia, Cao Lộc, 

Lộc Bình, Tràng Định). 

- Kết quả công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn. Việc 

rà soát, thực hiện tiếp viêc̣ cấp GCN phần còn laị sau bàn giao các dư ̣án đo đac̣ 

điạ chính: 1/1.000, 1/10.000. 
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- Công tác quản lý, sử dụng bản đồ địa chính; công tác trích đo địa chính, 

trích lục bản đồ trên địa bàn. 

- Việc bàn giao bản đồ, hồ sơ địa chính các xã chia tách, sáp nhật trên địa 

bàn. 

- Công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ 

sở dữ liệu đất đai trên địa bàn. 

2. Lĩnh vực tài nguyên nước:   

-  Tập trung làm rõ về công tác quản lý tài nguyên nước tại cấp huyện, cấp 

xã; quản lý các hoạt động xả nước thải gây ô nhiễm nguồn nước; hoạt động hành 

nghề khoan nước dưới đất...; những nguyên nhân chưa quản lý do chưa được 

hướng dẫn về chuyên môn hoặc đã được hướng dẫn nhưng quản lý chưa hiệu 

quả. 

- Công tác quản lý, lập hành lang bảo vệ các nguồn nước theo Kế hoạch số 

176/KH-UBND, ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh triển khai cắm mốc hành lang 

bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

3. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: 

- Tình hình khai thác khoáng sản tại địa phương; đánh giá về trách nhiệm 

quản lý hạ tầng cơ sở trong khai thác khoáng sản; tình hình khai thác cát, sỏi 

lòng sông; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép (về khai thác đất, đá, cát sỏi 
trái phép). 

- Công tác chấp thuận, kiểm tra, giám sát việc san gạt, cải tạo mặt bằng 

theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh quy định 

về việc san, gạt, đào đắp, cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Đề xuất các điểm mỏ phù hợp với quy hoạch khoáng sản để đưa vào Kế 

hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020. 

4. Lĩnh vực bảo vệ môi trường:   

- Thực hiện tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành đối với 

cán bộ chuyên môn cấp huyện và cấp xã: Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi, 

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 hướng dẫn thi hành một số 

điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP; thực hiện Văn bản số 22/UBND-KTN 

ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Về việc đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo tồn đa dạng sinh học trọng 

dịp tết Nguyên đán Canh Tý. 

-  Hướng dẫn duy trì và thực hiện tiêu chí môi trường đối với các xã xây 

dựng nông thôn mới năm 2020 (Xây dựng kế hoạch cụ thể về tuyên truyền, kiểm 

tra, đôn đốc thực hiện, hỗ trợ kinh phí...) theo kế hoạch của UBND tỉnh.   

- Công tác quản lý, thu gom rác thải trên địa bàn; công tác kiểm tra, giám 

sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; kiểm tra, giám sát các đơn vị 

phải thực hiện quang trắc môi trường tự động và công tác phối hợp triển khai 

thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng mô hình điểm, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình hoạt động bảo 

vệ môi trường đạt hiệu quả đặc biệt chương trình chống rác thải nhựa trên địa 

bàn tỉnh. 
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- Khai thác dự án “Đánh giá khí hậu tỉnh Lạng Sơn” vào các chương trình, 

đề án phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc bảo vệ, cải thiện chất 

lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Giải quyết thủ tục hành chính đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường cho tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn huyện.   

5. Về công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư trong lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường:  

- Kết quả, tình hình xử lý, giải quyết các kết luận, thông báo của cấp có 

thẩm quyền đối với những vụ việc thanh tra, kiểm tra; kết quả giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện, thành phố. 

- Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/11/2016 của 

UBND tỉnh Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất 

đai giai đoạn đến 2020, Kế hoạch số 69/KH-STNMT ngày 31/12/2016 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản 

lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 tại địa phương. Theo đó: Năm 2020 tập 

trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất 

trồng lúa. Trọng tâm là việc quản lý, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

trồng lúa; việc thực hiện các quy định về điều kiện khi thu hồi đất, giao đất, cho 

thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất khác; việc thực 

hiện nghĩa vụ của người sử dụng đất. 

6. Công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính:  

Tổ chức bộ máy, biên chế, lao động hợp đồng; công tác đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ; chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức ngành tài nguyên và môi trường cấp huyện và cấp xã so với yêu cầu của vị 

trí việc làm nhất là trình độ ứng dụng công nghệ thông tin; 

Công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các thủ tục hành chính khi 

sát nhập các xã và tình hình hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường.    

7. Những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về tài 

nguyên và môi trường. 

Đánh giá những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập trong tổ 

chức triển khai thực hiện và đề xuất giải pháp xử lý.  

III THÀNH PHẦN, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC 

1. Thành phần làm việc 

1.1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Trưởng Đoàn: Đại diện Lãnh đạo Sở. 

- Các thành viên gồm: Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở; 

Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ 

sơ thủ tục hành chính về đất đai thuộc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đấy đai (nếu 

có). 

1.2. Đối với UBND các huyện, thành phố 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 
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- Đại diện Lãnh đạo, Công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường và một 

số phòng, ban có liên quan (Do UBND huyện, thành phố mời). 

- Chủ tịch hoặc phó chủ tịch, cán bộ địa chính một số xã, phường, thị trấn 

(Do UBND huyện, thành phố mời). 

2. Thời gian làm việc: 

Dự kiến trong quý I năm 2020. Thời gian cụ thể Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ thông báo sau.  

3. Địa điểm làm việc: 

Tại trụ sở UBND các huyện, thành phố; 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, các phòng, ban liên quan chuẩn bị báo cáo theo nội dung yêu cầu để 

phục vụ buổi làm việc. Thời gian gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 10/02/2020.   

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở: Theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu tham 

mưu giải quyết, trả lời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị thuộc thẩm quyền 

của Sở; bố trí lãnh đạo tham gia Đoàn công tác. 

3. Giao Văn phòng Sở sắp xếp thời gian, bố trí phương tiện và các điều 

kiện cần thiết phục vụ Đoàn công tác. Tham mưu ban hành thông báo kết quả 

làm việc của Đoàn; tổng hợp kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra, làm việc với UBND các huyện, thành phố 

về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên, môi trường của Sở Tài 

nguyên và Môi trường năm 2020. Kính đề nghị UBND các huyện, thành phố 

quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Phòng TN&MT các huyện, thành phố;  

- Lãnh đạo Sở;                                 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;       

- Lưu: Văn thư. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

Bùi Văn Côi 
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