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BÁO CÁO 

Sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm,  

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 

 

Phần thứ nhất 
KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG 

TÁC KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI 

ĐUA 

1. Công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản của cấp trên 

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2019, 

hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020 do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường và UBND tỉnh Lạng Sơn phát động, ngay từ đầu năm, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2019, gắn 

với tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2020; đồng thời tổ 

chức ký kết giao ước thi đua giữa các phòng, đơn vị trực thuộc, đăng ký các 

danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Kết quả đã có 100% số phòng, đơn 

vị thuộc Sở và 100% công chức, viên chức, người lao động đã đăng ký danh 

hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng năm 2020. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở đã lãnh đạo, chỉ 

đạo các phòng, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, 

quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm 

nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời chỉ đạo rà soát, ban hành các 

quy định để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác thi đua, 

khen thưởng tại Sở; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn 

vị cụ thể hóa các nội dung thi đua để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 

kế hoạch được giao.  

2. Các văn bản về công tác thi đua, khen của đơn vị đã ban hành 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở đã ban hành 11 văn bản triển khai thực 

hiện công tác thi đua, khen thưởng (có danh mục tổng hợp các văn bản tại Phụ 

lục I kèm theo). 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, NHÂN 

ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

1. Phát động phong trào thi đua 
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Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua năm 2019, 

hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua yêu nước năm 2020 do Bộ Tài nguyên 

và Môi trường và UBND tỉnh Lạng Sơn phát động, 6 tháng đầu năm 2020, Sở 

Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản phát động triển 

khai các phòng trào thi đua, cụ thể:  

Để triển khai hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Giám 

đốc Sở đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành tài nguyên 

và môi trường Lạng Sơn nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu 

chính trị, phát triển kinh tế, xã hội năm 2020 (Văn bản số 55/PĐ-STNMT ngày 

14/01/2020). 

Hưởng ứng Phát động số 1365/PĐ-UBND ngày 25/12/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ 

các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 

07/01/2020 về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại 

hộiĐảng bộ các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày 

lễ lớn trong năm 2020. 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 25/4/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, chào mừng đại hội đảng bộ các 

cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII và Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Công văn số 442/UBND-KGVX ngày 

01/5/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn phát động đợt thi đua cao điểm quyết tâm 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, lập thành tích xuất sắc 

chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII. Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua cao điểm từ ngày 

01/5/2020 đến ngày 30/9/2020 với chủ đề  “Toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động Sở Tài nguyên và môi trường ra sức thi đua lập 

thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 

quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020” (Văn bản 

số 795/PĐ-STNMT ngày 08/5/2020), 

Thực hiện Văn bản số 556/BTNMT-TĐKTTT ngày 07/02/2020 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường  về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “hiến 

kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo”. Giám đốc Sở đã ban hành Văn bản số 

149/STBNMT-VP ngày 12/02/2020 chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào thi 

đua “hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo” theo nội dung Công văn số 

5436/BTNMT-TĐKTTT ngày 22/10/2019 và Kế hoạch số 13/KH-BTNMT ngày 

24/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để góp phần thực hiện thắng lợi 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, đảm bảo 

an ninh xã hội năm 2020 và nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 

2020. 

2. Kết quả triển khai 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ 

phát động: 

2.1. Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo 

- không để ai bỏ lại phía sau” 
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Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

không để ai bỏ lại phía sau”, năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục 

vận động công chứcc, viên chức và người lao động tích cực tham gia  quyên góp 

ủng hộ các quỹ, xã hội, từ thiện, như: Quỹ vì người nghèo, quỹ hỗ trợ nông dân, 

quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xây dựng đường giao thông nông thôn với tổng số 

tiền quyên góp, ủng hộ ...... triệu đồng. Đặc biệt đã vận động quyên góp ủng hộ 

đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền quyên góp, ủng hộ 15 

triệu đồng. 

Trong dịp Tết Nguyên đán Thủ trưởng cơ quan luôn quan tâm, phối hợp 

với tổ chức công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho đội ngũ công chức, 

viên chức trong cơ quan, đơn vị  đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết; Trong 

6 tháng đầu năm Thủ trưởng cơ quan phối hợp với tổ chức Công đoàn  tổ chức 

thăm hỏi động viên gia đình 05 đoàn viên ốm đau, có việc hiếu với tổng số tiền 

16.500.000đ (Trong đó đoàn viên quyên góp ủng hộ 14 triệu đồng).   

2.2. Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”  

Tiếp tục triển khai Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung 

sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do UBND tỉnh phát động. 

Sáu tháng đầu năm 2020, Sở đã xây dựng kế hoạch số 22/KH-STNMT ngày 

05/02/2020 về triển khai thực hiện tiêu chí số 17 môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và văn bản chỉ đạo UBND 

các huyện tổ chức thực hiện rà soát hiện trạng tại các xã xây dựng nông thôn 

mới năm 2020 và tăng cường chủ động công tác tuyên truyền; ban hành Hướng 

dẫn thực hiện tiêu chí số 12 vệ sinh môi trường trong Bộ tiêu chí xây dựng xã 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; đồng thời đôn đốc đề nghị các xã gửi chứng từ thanh toán kinh phí nôing 

thôn mới năm 2019 và tham mưu cho Sở hỗ trợ kinh phí cho các xã thực hiện 

nông thôn mới năm 2020. 

Kết quả  6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Lạng 

Sơn đã chủ động tích cực tăng cường công tác chỉ đạo, rà soát 13 xã điểm phấn 

đấu đạt tiêu chí số 17 môi trường trong năm 2020; Theo kế hoạch tổ chức hướng 

dẫn, tổ chức tập huấn cho 09 xã/10 xã (vì 03 xã đã tổ chức năm 2019), đã hỗ trợ, 

phân bổ nguồn kinh phí năm 2019 cho các xã điểm phấn đấu đạt tiêu chí môi 

trường năm 2020 là: 900 triệu. Đến nay, trong 6 chỉ tiêu phụ trách mỗi xã đạt 

trung bình từ 2-3 chỉ tiêu.  

 2.3. Triển khai phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập 

và phát triển” 

 Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tiếp tục vận động 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hưởng ứng phong 

trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Sở đã tổ chức 

tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, đơn vị về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của các 

doianh nghiệp, hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hiện nay, vai 

trò của doanh nghiệp, hợp tác xã trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới, chương trình hành động tái cơ cấu nông nghiệp nông 
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thôn của tỉnh; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất cơ chế, chính 

sách khuyến khích phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, HTX; thực 

hiện các thủ tục hành chính giao đất, cho thuê đất, cấp giấy, chuyển mục đích sử 

dụng đất, hướng dẫn thực hiện và giải quyết nhanh chóng các hồ sơ thực hiện 

các thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường kịp 

thời phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh. 

 Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực ngành quản 

lý; thực hiện tối đa các chính sách ưu đãi về đất đai, tài nguyên theo quy định 

pháp luật hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, hợp tác xã. 

Tiếp tục tham mưu triển khai 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.  Theo đó, dự kiến quy hoạch đầu tư xây dựng 

tạo quỹ đất mới có tính chiến lược, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, vị trí 

của các khu đất để sử dụng vào mục đích chủ yếu sau: Xây dựng khu công 

nghiệp tập trung; cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ 

và vừa; khu chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản tập trung cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; khu làng nghề (trong đó ưu tiên xem xét đầu tư các ngành nghề 

công nghiệp sạch); xây dựng các khu đô thị, khu dân cư; xây dựng khu thương 

mại, dịch vụ và du lịch; xây dựng khu sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản (ưu 

tiên phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông sản sạch) với quy mô 

sản xuất lớn; xây dựng đầu tư cảng cạn, khu dịch vụ logistic; xây dựng, tạo quỹ 

đất tái định cư; xây dựng các khu xử lý rác thải, xử lý nước thải; cắm biển báo các 

địa điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội; tạo điều kiện để các doanh 

nghiệp, hợp tác xã tiếp cận đầu tư góp phần tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh.   

 3. Kết quả tham gia các hoạt động của Cụm đua thuộc Bộ, Tỉnh.  

Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường được công nhận là đơn vị phó 

trưởng Cụm thi đua số II Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng thời cũng là phó 

trưởng cụm thi đua các cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh. Trong  6 tháng 

đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với đơn vị Cụm 

trưởng của 2 cụm thi đua triển khai thực hiện các văn bản của Cụm, đồng thời 

thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của Cụm, như: Ký giao ước thi đua, 

đăng ký nội dung thi đua; xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; 

tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản của Cụm và thực hiện đầy đủ chế độ 

thông tin báo cáo, tham dự đầy đủ các cuộc họp do Cụm tổ chức theo quy định.   

4. Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến 

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 17/7/2019 của UBND tỉnh 

về tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua 

yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 

lần thứ X, Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11/9/2019 của Bộ Tài nguyên  và 

Môi trường tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu 

nước ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV năm 2020 và Công văn số 

296/HD-SNV ngày 04/12/2019 của Sở Nội vụ hướng dẫn tổ chức hội nghị và 



 

 

5 

công tác khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp tiến tới 

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 2020; Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 38/KH-STNMT ngày 03/3/2020 về việc tổ 

chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến Sở Tài nguyên và Môi trường lần 

thứ IV, giai đoạn 2016-2020. Theo kế hoạch Sở sẽ tổ chức Hội nghị vào đầu quý 

II năm 2020, tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch CoVit 19, Sở đã không tổ cức Hội 

nghị, tuy nhiên Giám đốc Sở ban hành Quyết định tặng giấy khen cho 01 tập thể 

và 25 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020, đồng thời cử 01 điển hình 

tiên tiến của Sở tham gia Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, năm 

2020. 

III. KẾT QUẢ PHONG TRÀO THI ĐUA ĐỐI VỚI THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

1. Công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin 

1.1. Công tác tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đối 

với lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu 

trình UBND tỉnh xem xét dự thảo quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và 

thời gian các bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển 

mục đích sử dụng đất; hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai; 

đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (các bước thực hiện đảm bảo 

tuân thủ theo quy định xây dựng văn bản quy phạm pháp luật) 

1.2. Kết quả tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 24/CT-

TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện cải 

cách thủ tục hành chính 

Bám sát vào Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh 

về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã xây dựng Kế hoạch số 40/KH-STNMT ngày 

04/3/2020 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trong đó đưa vào kế 

hoạch rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết 54 TTHC (có thời hạn giải quyết trên 

03 ngày) thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, 06 TTHC (có thời hạn giải quyết trên 03 ngày) thuộc phạm vi giải quyết 

của UBND cấp huyện, và 03 TTHC (có thời hạn giải quyết trên 03 ngày) thuộc 

phạm vi giải quyết của UBND cấp xã; đưa 10 TTHC thuộc phạm vi giải quyết 

của Sở Tài nguyên và Môi trường vào rà soát, đánh giá theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP. Hiện nay, các phòng đơn vị thuộc Sở và các cơ quan chuyên 

môn của cấp huyện, cấp xã đang rà soát đồng thời xây dựng quy trình nội bộ 

theo thời gian cắt giảm để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trong năm 2020. 

1.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng; tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ 

máy 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn   

gồm 05 phòng chuyên môn (Văn phòng, Thanh tra, Kế hoạch - Tài chính, Quản 
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lý đất đai, Quản lý Tài nguyên nước và Khoáng sản), 01 Chi cục Bảo vệ Môi 

trường và 03 đơn vị trực thuộc (Trung tâm công nghệ thông tin Tài nguyên và 

Môi trường, Trung tâm Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai). 

Năm 2020, tổng số công chức, viên chức, người lao động toàn Sở là 207 người 

trong đó có 136 biên chế, 71 lao động hợp đồng. Sáu tháng đầu năm, Sở đã cử 

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

chức ngành TNMT hạng III, 03 viên chức tham gia bồi dưỡng tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng 2, 06 công chức, 

viên chức bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2020, 01 công chức tham gia 

Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính hệ tập trung khóa 16,17 năm 2020, 01 

viên chức lãnh đạo đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tham dự bồi dưỡng  cao cấp 

lý luận chính trị năm 2020; 01 lãnh đạo tham dự bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài 

nguyên và môi trường dành cho lãnh đạo Sở .  

Quyết định cho nghỉ hưu trước tuổi 03 trường hợp, trình thẩm định 01 

trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 

20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 sửa đổi Nghị 

định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1392/UBND-

NC ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về chủ trương thực hiện sắp xếp tổ chức 

bộ máy thuộc các Sở, Ban, ngành và Công văn số 06/SNV-TCBC&TCPCP ngày 

02/01/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị triển khai thực hiện 

sắp xếp tổ chức bộ máy nội bộ các Sở, Ban, ngành. Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã tổ chức triển khai rà soát theo nội dung chỉ đạo.  Tuy nhiên, sau khi 

xem xét lại Thông báo số 100/TB-BTNMT ngày 30/10/2019 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà về giải 

quyết các kiến nghị của địa phương tại các Hội nghị giao ban vùng năm 2019, 

trong đó có nội dung giao Vụ tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan 

liên quan sửa đổi Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 

28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài 

nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh để đảm bảo tính thống nhất chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương.  

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản số 420/STNMT-VP 

ngày 10/3/2020 gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện đề án sắp xếp tổ chức bộ máy. 

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường  đề nghị được giữ nguyên cơ cấu tổ chức  

theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Sửa đổi Điều 4 của Quyết định 

số 37/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lạng Sơn, Sở  sẽ  xây 

dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của Sở sau khi Thông tư liên tịch số 

50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 được sửa đổi. Về biên chế, Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo điều kiện 
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biên chế theo Công văn số 06/SNV-TCBC&TCPCP ngày 02/01/2020 của Sở 

Nội vụ. 

1.4. Công tác công nghệ thông tin 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã nghiêm túc triển khai việc 

công bố các TTHC đúng thời gian theo quy định, niêm yết công khai các quy 

định về thủ tục hành chính 101 TTHC đạt 100% TTHC đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố theo quy định trên Hệ thống phần mềm dịch vụ công của tỉnh tại và 

công khai trên website của Sở, cung cấp các nội dung thủ tục hành chính phục 

vụ niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để công khai, minh bạch 

cho người dân và doanh nghiệp biết khi thực hiện thủ tục hành chính. Đồng thời 

thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên 

Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  

Sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tích hợp, vận hành cơ sở dữ liệu địa 

chính trên địa bàn tỉnh, đến nay đã tích hợp đưa vào vận hành CSDL địa chính 

được 151/165 xã đã xây dựng.  Trong 6 tháng đầu năm, đã cập nhật được tổng 

số 5.846 thửa đất, trong đó tại huyện Lộc Bình cập nhật được 3.504 thửa đất, đạt 

100% thửa đất cần cập nhật.  

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên từng lĩnh vực 

2.1. Về lĩnh vực quản lý đất đai 

Dự thảo cho UBND tỉnh ban hành 03 báo cáo
1
 và 02 kế hoạch

2
 về lĩnh vực 

đất đai; đồng thời dự thảo văn bản của UBND tỉnh xin ý kiến tháo gỡ vướng 

mắc về việc thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; văn bản trình HĐND tỉnh Điều chỉnh danh mục dự án, công trình 

phải thu hồi đất năm 2018 huyện Cao Lộc (dự án bổ sung) ban hành kèm Nghị 

quyết số 08/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn; 

Điều chỉnh danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng trên địa bàn huyện Cao Lộc (dự án bổ sung) ban hành kèm Nghị 

quyết số 09/NQ-HĐND ngày 20/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

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

dụng đất: Sở đã tập trung tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 23 quyết định 

giao đất, thu hồi đất cho 23 tổ chức, diện tích 101,61 ha; 13 quyết định thuê đất 

cho 13 tổ chức, diện tích 68,37 ha và trình UBND tỉnh ban hành 12 quyết định 

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

                                           
1 Dự thảo Báo cáo xin chủ trương tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để thực hiện các 

dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu sử 

dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đấttỉnh Lạng Sơn (tính đến 30/4/2020). 
2
 Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch 

của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ về thực 

hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết trung ương 6 

khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, 

tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trình UBND tỉnh 

ban hành. 
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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 138 Giấy, diện tích 

139,15 ha; cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân được 6.152 Giấy, diện 

tích 1.114,11 ha. Ngoài ra đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận được 863 

Giấy cho hộ gia đình, cá nhân; xác nhận biến động trên trang 4 của Giấy chứng 

nhận đã cấp được 6.264 Giấy cho hộ gia đình, cá nhân và 20 Giấy cho tổ chức. 

Công tác giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất: Trình UBND tỉnh ban hành 

24 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất; tổ chức đấu giá 

04 khu đất, trong đó đấu thành công 03 khu và 22 ô đất với tổng số tiền thu được 

là 135.231 triệu đồng.  

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. Đến nay 

các huyện, thành phố đã ban hành thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất 

năm 2020 cấp huyện. Trình HĐND tỉnh bổ sung danh mục các dự án phải thu 

hồi đất năm 2020; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đối với 

dự án: Đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn - Đoạn tuyến: Từ mốc 999 (Đồn 

PòMã) -Mốc 1014 (Đồn Bình Nghi).  

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

Tham mưu thực hiện công tác kiểm kê đất đai tỉnh năm 2019, đến nay các tổ 

công tác kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai cấp huyện đã hoàn thành 11/11 huyện, 

thành phố và 44 xã, thị trấn. Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai chuyên đề 

theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh 

đó, định kỳ hàng tháng, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành báo cáo tiến 

độ thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 gửi 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

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: Tiếp nhận và giải quyết được 3.725 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 60 hồ sơ của tổ chức; Chuyển 

sang Chi cục Thuế cấp huyện, thành phố được 7.089 hồ sơ của hộ gia đình, cá 

nhân. Không có hồ sơ tồn đọng, quá hạn.  

Ngoài ra, Sở đã tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai giải quyết khó khắn 

vướng mắc đối với các UBND xã sát nhập và tổng hợp báo cáo đề xuất tháo gỡ 

khó khăn vướng mắc tại các xã mới sát nhập đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm 

quyền của ngành. 

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

Hoàn thành Báo cáo kết quả hoạt động đo đạc bản đồ và báo cáo công tác 

quản lý nhà nước về công tác viễn thám trên địa bàn tỉnh năm 2019; Báo cáo đề 

xuất công tác viễn thám giai đoạn đến năm 2035; xây dựng Chiến lược phát 

triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý 

quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; xây dựng kế hoạch triển khai 
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thi hành Luật Đo đạc và bản đồ; rà soát tiến độ thực hiện 05 dự án
3
 đo đạc lập 

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

nông, lâm trường để bàn giao sản phẩm.  

Công tác xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính: Thực hiện kiểm tra, 

rà soát thiết kế kỹ thuật dự án VILG của 02 huyện Cao Lộc và Lộc Bình trình 

các Sở, UBND huyện góp ý để hoàn thiện trình UBND tỉnh phê duyệt.  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. Lũy kế đã kiểm tra, 

nghiệm thu 165/165 xã (đạt 100%), tích hợp 164 xã/165 xã (còn 01 xã Tân Tiến, 

huyện Tràng Định hiện đơn vị thi công đã gửi bản đồ địa chính để kiểm tra, bàn 

giao sản phẩm).  

Tổ chức thẩm định 01 hồ sơ do doanh nghiệp đề nghị xin cấp giấy phép 

hoạt động đo đạc và bản đồ. Kiểm tra sản phẩm trích đo địa chính phục vụ cho 

công tác thu hồi, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng cho 65 công trình, 

cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường được 36 lượt kịp thời đáp ứng 

yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh xây dựng quy 

trình thực hiện công tác đo đạc thửa đất phục vụ giải quyết các vụ án về tranh 

chấp đất đai; thực hiện 02 vụ việc giám định tư pháp trong lĩnh vực đo đạc và 

bản đồ do Tòa án nhân dân tỉnh yêu cầu. 

2.3. Lĩnh vực tài nguyên nước 

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

tài nguyên nước đảm bảo đúng quy định. Trình UBND tỉnh cấp được 09 Giấy 

phép khai thác, sử dụng nước dưới đất, nước mặt, hành nghề khoan nước dưới 

đất, xả nước thải vào nguồn nước và trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước đối với 06 công trình, với tổng số tiền 806 triệu đồng. 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản về việc tham vấn cộng đồng 

trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước Công trình hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh 

Lạng Sơn; báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 

82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ; xin ý kiến Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc tháo gỡ vướng mắc về nguồn kinh phí cắm mốc hành lang 

bảo vệ nguồn nước hồ chứa thủy lợi theo Nghị định số 43/2015/NĐ-CP. 

Đề xuất với Cục Quản lý tài nguyên nước về mạng quan trắc tài nguyên 

nước địa phương đến năm 2030, tầm  nhìn đến năm 2050; tổng hợp tiếp thu các 

ý kiến góp ý của các Sở, ngành, UBND các huyện thành phố và thống nhất với 

Sở Tài chính về đề cương, dự toán kinh phí thực hiện đối với dự án điều tra, 

đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn 

nước nội tỉnh Lạng Sơn và phối hợp với đơn vị tư vấn thu thập tài liệu về tài 

nguyên nước và khoáng sản, tổ chức nghiệp thu khối lượng giai đoạn 1 đối với 

dự án cơ sở dữ liệu tài nguyên nước và khoáng sản. Hoàn thành báo cáo kết quả 

                                           
3
 Dự án đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính 46 xã thuộc huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập; 33 xã thuộc huyện Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định; 

21 xã thuộc huyện Chi lăng; 21 xã thuộc huyện Tràng Định và Văn Lãng; Dự án đo đạc đất nông, lâm trường 

giai đoạn 1 (03 công ty lâm nghiệp). 
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tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới 

năm 2020 trên địa bàn tỉnh; 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; 

báo cáo tình hình thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Tham gia kiểm tra thực 

tế các vị trí, địa điểm dự kiến thực hiện dự án xử lý rác thải bằng công nghệ lò 

đốt của HTX Đồng Tâm; xem xét thỏa thuận đấu nối thoát nước Dự án “Nhà ở 

xã hội số 2” tại khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn; 

dự án đầu tư xây dựng công trình Doanh trại Ban CHQS thành phố Lạng Sơn; 

khảo sát thực địa xem xét đề xuất của Công ty TNHH Công nghệ Luyện kim 

VICMET Việt Nam thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

2.4. Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản 

Trình UBND tỉnh cấp 01 Giấy phép, thu hồi 01 Giấy phép khai thác 

khoáng sản và xem xét phê duyệt tiền cấp quyền khai thác đất san lấp 21 công 

trình với tổng số tiền 126,7 triệu đồng, tiền cấp quyền khai thác 02 mỏ với số 

tiền 2.659,6 triệu đồng; đồng thời trình phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện 

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

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Báo cáo Kết quả thực hiện 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; báo cáo công tác quản lý 

nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019 và dự thảo văn bản 

của UBND tỉnh tham gia ý kiến khu vực cấm tạm thời cấm hoạt động khoáng 

sản đối với diện tích đề nghị cấp phép khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng 

tại mỏ Lũng Tém II, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Hoàn thành 

báo cáo UBND tỉnh về việc kiểm tra, xác minh, làm rõ phản ánh của nhân dân 

xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng về khai thác đất trái phép; kết quả xem xét xử lý 

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

Kiểm tra, xem xét giải quyết khu đất khai thác quặng sắt Nà Ngườm, xã 

Tân Thanh, huyện Văn Lãng; kiểm tra, làm rõ nội dung đơn phản ánh liên quan 

đến hoạt động khai thác cát, sỏi tại mỏ Nhật Tiến 1, xã Nhật Tiến, huyện Hữu 

Lũng; kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến quặng bauxit tại mỏ Léo Cao, xã 

Tân Mỹ, huyện Văn Lãng; kiểm tra, rà soát tọa độ khu vực khai thác mỏ bauxit 

Ma Mèo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

Xem xét, rà soát tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra 

khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2.5. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

Trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình quan trắc chất lượng môi trường 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và dự thảo báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế 

liệu năm 2019. Tham mưu giải quyết 14 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi 

trường, 01 hồ sơ phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường; 01 hồ sơ cấp 

giấy xác nhận hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 

hành của dự án; 01 hồ sơ cấp giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; 
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cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 01 đơn vị; trả hồ sơ cấp 

mới sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 02 đơn vị. 

Ban hành kế hoạch và văn tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền hưởng 

ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới; Giờ Trái đất; biển, hải đảo năm 2020... Đồng 

thời, phối hợp với Mặt trận tổ quốc tỉnh, đoàn thanh niên tổ chức phát động 

”Chống rác thải nhựa”; tuyên truyền về bảo vệ môi trường, kết hợp công tác 

tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Công ty TNHH Huy Hoàng 

và Công ty nhiệt điện Na Dương - TKV.  

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”; Báo cáo kết quả kiểm tra thực tế vị trí, địa điểm dự kiến thực 

hiện dự án xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt của Hợp tác xã Đồng Tâm; báo 

cáo tổng kết thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và đề xuất 

cho giai đoạn 2021-2025; báo cáo kết quả thực hiện giám sát xả thải các cơ sở 

có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường năm 2019; ban hành văn bản tăng 

cường công tác phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút 

Corona gây ra; đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kiểm soát 

ô nhiễm môi trường nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

Kiểm tra và phối hợp kiểm tra 07 thông tin phản ánh về  lĩnh vực bảo vệ 

môi trường
4
. Đồng thời, ban hành văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố 

bố trí kinh phí thực hiện quan trắc, đánh giá môi trường nhằm kiểm soát, phát 

hiện, xử lý vi phạm thuộc phân cấp quản lý. 

Phối hợp với Đoàn công tác của Tổng cục Môi trường rà soát các đối 

tượng thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2020 và Đoàn khảo sát của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường nhằm khảo sát thực tế hoạt động quan trắc và phân tích 

môi trường trên địa bàn tỉnh. Làm việc với 05 đơn vị
5
 về thực hiện công tác bảo 

vệ môi trường.  

2.6. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học 

Trình UBND tỉnh Phê duyệt báo cáo Đánh giá khí hậu tỉnh Lạng Sơn. 

Tham mưu văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Kế hoạch của Sở triển khai Kế 

hoạch số 127-KH/TU ngày 24/02/2020 của Tỉnh Ủy Lạng Sơn về 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 

                                           
4
 Phản ánh tình trạng người dân chặn xe chở đá trên Tỉnh lộ 243, huyện Hữu Lũng; phản ánh, kiến nghị 

của người dân khu Cầu Lầm, TT Lộc Bình; phản ánh hiện tượng giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường; hiện 

tượng nước đục trắng tại suối Khuổi Luông đoạn qua khu vực Nà Loòng, thôn Nà Mò, xã Tân Mỹ, huyện Văn 

Lãng; phản ánh của UBND huyện Chi Lăng về Công ty cổ phần đá Đồng Mỏ nổ mìn gây ô nhiễm môi trường, 

ảnh hưởng đến nhà dân; giải quyết kiến nghị cử tri của xã Tân Lang, huyện Văn Lãng; phản ánh của Báo Giao 

thông với tiêu đề “Dân Lạng Sơn ngột thở giữa vòng vây mỏ đá”.  

 5 Công ty cổ phần Great Wood, Công ty TNHH Lâm sản Thành An, Công ty cổ phần Trường Sơn Lạng Sơn, Công 

ty TNHH tập đoàn gỗ Hương Sơn và Công ty TNHH Phát triển dịch vụ và Thương mại Thành An. 
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hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và văn bản chỉ đạo đẩy 

mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phố biến công tác bảo tồn đa dạng sinh 

học trong dịp Tết Nguyên đán và văn bản hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh 

học năm 2020.  

Hoàn thành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 

25/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Quyết định số 

357/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 125-

KH/TU ngày 12/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 

54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2025. Tổ 

chức đoàn khảo sát một số địa điểm trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện 

Cao Lộc bố trí chuyển Trạm Khí tượng nông nghiệp tỉnh 

Tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành và đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện 

chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện dự án “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động 

ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh 

Lạng Sơn”. Cung cấp thông tin xây dựng quy định về cấp độ rủi ro thiên tai; 

đồng thời góp ý dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị 

Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020 theo quyết định số 

2623/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ. 

2.7. 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. Hoàn thành kết luận thanh tra đối 

với 02 đơn vị
6
.  

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

Trong 6 tháng đầu năm, Thanh tra Sở tiếp 38 lượt công dân (không có đoàn đông 

người) trong đó Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ 05 lượt, Thanh tra Sở tiếp 33 

lượt theo quy định. Tổng số đơn nhận được 35 đơn, trong đó số đơn thuộc thẩm 

quyền xem xét, thẩm tra, xử lý là 15 đơn, đã giải quyết 08 đơn, còn 07 đơn đang 

tiếp tục kiểm tra, xem xét hoàn thiện báo cáo xử lý giải quyết theo quy định. 

Xử lý vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với 06 Công ty, tổng 

số tiền xử phạt là 173 triệu đồng. Tổ chức 02 cuộc kiểm tra nội bộ về việc thực 

hiện nhiệm vụ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chi Lăng; kiểm 

tra việc tích hợp, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tại Trung tâm CNTT tài 

nguyên và môi trường. 

Hoàn thành báo cáo UBND tỉnh kết quả chấp hành kết luận thanh tra, 

kiểm tra của Công ty TNHH đá Tân Lang, thôn Lũng Vặn, xã Tân Lang, huyện 

Văn Lãng; báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến việc thực hiện pháp luật 

                                           
6
Công ty cổ phần khai thác đá Đông Phong, Công ty cổ phần Đông Bắc 
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về thanhtra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng và 

cung cấp tài liệu cho Đoàn Thanh tra số 200/QĐ-TTr của Thanh tra tỉnh; báo 

cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 13/KL-TTr ngày 24/02/2020 của 

Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi 

trường trong thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo và phòng chống tham nhũng; báo cáo kết quả kiểm điểm, làm rõ trách 

nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan đến việc tham mưu cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho bà Lại Thị Vịnh theo Kết luận số 13/KL-UBND 

ngày 25/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Thực hiện rà soát, hoàn thiện hồ sơ để trình Sở Tư pháp thẩm định Quyết 

định sửa đổi thời gian thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải 

quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ban hành kèm theo Quyết 

định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

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. 

3. Các hoạt động của đoàn thể 

Năm 2020 cấp ủy Đảng đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh 

chính trị, Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc; nâng cao năng lực lãnh đạo của 

Đảng; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về 

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, quần 

chúng; chấp hành tốt nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; tập trung lãnh đạo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị.  

 Các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai 

trò vận động quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; BCH Công đoàn và 

Đoàn thanh niên đã quan tâm tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua 

do công đoàn, đoàn cấp trên phát động trọng tâm là phong trào thi đua  cao điểm 

lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần 

thứ XVII, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng và thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, 

thể thao góp phần động viên tinh thần cán bộ công chức. Tích cực vận động 

đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ các quỹ nhân đạo, từ thiện do các cấp, các 

ngành phát động.   

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm  

Năm 2020, công tác thi đua khen thưởng tại Sở Tài nguyên và Môi trường 

Lạng Sơn tiếp tục được cấp ủy và lãnh đạo Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát 

sao; công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia thực 

hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phát động. Nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng được tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời. Việc xét thi đua, khen thưởng 

và xét công nhận các sáng kiến, giải pháp công tác cho các tập thể, cá nhân có 

thành tích trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy chế, bảo đảm chặt chẽ, 

đúng quy trình, khách quan, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định.  
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 2. Tồn tại, hạn chế   

Tuy nhiên, việc phát động thi đua theo chuyên đề tại Sở còn hạn chế, việc 

thực hiện các phong trào thi đua chưa đồng đều ở các phòng, đơn vị. Còn một số 

ít công chức, viên chức và người lao động chưa chủ động, tự giác hưởng ứng các 

phong trào thi đua; việc phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để kịp 

thời khuyến khích, động viên và nhân rộng còn hạn chế. 

Để khắc phục các hạn chế trên, trong thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi 

trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới các phong trào thi đua, vận động công 

chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT  

1. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng 

về kỹ năng, nghiệp vụ thi đua, khen thưởng cho cán bộ làm công tác thi đua, 

khen thưởng của các tỉnh; tăng cường giới thiệu các mô hình, gương điển hình 

tiên tiến để cán bộ, công chức, viên chức trong ngành phấn đấu học tập, noi 

theo. 

2. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hàng năm căn cứ nhiệm vụ 

chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành tổ chức phát động các phong 

trào thi đua theo chuyên đề với nội dung, hình thức cụ thể; trong đó đối tượng 

hướng về cơ sở để các Cụm thi đua và các đơn vị thành viên tổ chức hưởng ứng; 

từ đó phát hiện các nhân tố mới, mô hình mới để các đơn vị thành viên học tập 

noi theo.  

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC  

THI ĐUA 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 
 

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Phát huy những thành tích đã đạt được từ công tác thi đua, khen thưởng. 

Sáu tháng cuối năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tiếp tục 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tích cực thi đua sớm hoàn 

thành các chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao. Trong 

đó trọng tâm là hưởng ứng Phong trào thi đua cao điểm lập thành tích xuất sắc 

chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ năm 2020.   

Kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình 

tiến tiến trong các phong trào thi đua năm 2020. 

 II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị 

trong chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng, đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả; phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức trong việc chủ động tích cực hưởng ứng các phong 

trào, nội dung thi đua. 
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 2. Tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt Quy chế 

thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức; tăng cường công 

tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ công chức, viên 

chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và vị trí việc làm trong điều kiện mới. 

 3. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt nhiệm 

vụ thi đua, khen thưởng năm 2020 theo Kế hoạch của Cụm II và của Sở; chú 

trọng công tác khen thưởng, tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình 

tiên tiến.  

 4. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền 

thống; đẩy mạnh các hoạt động phong trào, nhất là phong trào văn hóa, văn 

nghệ, thể thao trong công chức, viên chức, người lao động. 

 5. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 

XI về xây dựng Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây 

dựng tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, 

cơ quan văn hóa, an toàn. 

6. Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công 

vụ; cải tiến phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách 

nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy 

chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãnh 

phí.  

Trên đây là Báo cáo sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 

tháng đầu năm. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, kính gửi đơn vị Trưởng Cụm II Bộ Tài 

nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp chung./.  

 

Nơi nhận: 
- Bộ TN&MT (B/c); 

- Trưởng Cụm II của Bộ (Sở TNMT Cao Bằng); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT, (NTTH). 
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Bùi Văn Côi 
 



Phụ lục  

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC  

THI ĐUA -  KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-STNMT ngày      /6/2020  

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn) 

 

S 

T 

T 

Số, ký hiệu, ngày 

tháng ban hành 

văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản Ghi chú 

1 
03/KH-STNMT 

ngày 07/01/2020 

Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2020 

 

2 

 

05/KH-STNMT 

ngày 07/01/2020 

Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành 

tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội 

Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày 

lễ lớn trong năm 2020 

 

3 

17/KH-STNMT 

ngày 31/01/2020 

Kế hoạch triển khai phong trào thi đua phấn đấu 

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị ngành tài 

nguyên và môi trường năm 2020 

 

4 
44/KH-STNMT 

ngày 16/3/2020 

Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng 

năm 2020 

 

5 
55/PĐ-STNMT 

ngày 14/01/2020 

Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ chính trị của ngành tài nguyên và môi 

trường năm 2020 

 

6 
795/PĐ-STNMT 
ngày 08/5/2020 

Phát động Đợt thi đua cao điểm lập thành tích xuất 

sắc chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Lạng Sơn lần thứ XVII, Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XVIII của Đảng và thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 

 

7 
149/STNMT-VP 

ngày 12/02/2020  

V/v đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua 

“hiến kế, đề xuất giải pháp, ý tưởng sáng tạo 

 

8 
184/STNMT-VP 

ngày 18/02/2020 

V/v đăng ký thi đua năm 2020  

9 
461/STNMT-VP 

ngày 17/3/2020 

V/v đăng ký nôpị dung thi đua, các danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng năm 2020 

 

10 
624/STNMT-VP 

ngày 09/4/2020 

V/v giới thiệu điển hình tiên tiến tham gia Đại hội 

thi đua yêu nước cấp tỉnh 

 

11 
195/BC-STNMT 

ngày 08/5/2020 

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác 

khen thưởng giai đoạn 2016-2020. Phương hướng, 

nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 
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