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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Số: 1229/CTr-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2018 
 

CHƢƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm tháng 10 năm 2018 

của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 9 

  1. Kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Sở 

Trong tháng đã trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính 
thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; Danh mục 
thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến trên dịch vụ công cấp tỉnh thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.   

 Trình UBND tỉnh Quyết định đấu giá tại khu tái định cư và dân cư Nam 
thành phố; Phương án đấu giá khu đất tại Khối 2, phường Tam Thanh, thành phố 
Lạng Sơn. 

Thực hiện 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 GCNQSD đất 
cho các đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn. Kết quả đến nay đã kiểm tra nghiệm thu công tác đúc mốc phục 
vụ cắm mốc ranh giới sử dụng đất được 728/728 mốc; hoàn thành công tác đo 
đạc 04 xã, Lũy kế đến nay đã đo đạc được 18/49 xã, diện tích đo đạc được 5172 
ha/24.345 ha, đạt 21% (Trong đó đã kiểm tra nghiệm thu 9/18 xã).  

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định đóng cửa 06 mỏ khoáng sản kim 
loại; trình UBND tỉnh thu hồi 01 Giấy phép khai thác mỏ đá vôi; thu hồi 04 
Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Đôn đốc 03 Công ty 
thực hiện việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác đất cung cấp cho dự án 
đường cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn.  

Phối hợp tuyên truyền tập huấn về công tác bảo vệ môi trường được 04 
lớp với 565 học viên tham dự. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường tại 22 cơ sở và 06 đơn vị theo kiến nghị cử tri tại các huyện: 
Lộc Bình, Chi Lăng và Hữu Lũng. 

 Ban hành văn bản số 1073/STNMT-BVMT ngày 07/9/2018 về tăng 
cường khẩn trương thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn 
mới; đề xuất Quỹ Bảo vệ môi trường hỗ trợ cho 03 xã thực hiện chương trình 
nông thôn mới với tổng số tiền 150 triệu đồng. 

 2. Kết quả thực nhiệm nhiệm vụ chuyên môn 

2.1. Lĩnh vực đất đai 

Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử 
dụng đất năm 2018 của 11 huyện, thành phố; ban hành văn bản đề nghị các sở 
ngành đăng ký dự án có sử dụng đất năm 2019. 

Ban hành 02 văn bản tham mưu, đề xuất, hướng dẫn giải quyết các vướng 
mắc về cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Trình Hội đồng thẩm định giá đất 
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cụ thể thẩm định 01 dự án; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất 
cụ thể đối với  02 dự án. 

Tham mưu trình UBND tỉnh 06 hồ sơ giao đất cho 05 tổ chức, diện tích 
1,28 ha; cho 01 tổ chức thuê đất, diện tích 0,82 ha. Rà soát quỹ đất 12% tại khu 
đô thị Nam Hoàng Đồng. Cấp được 14 Giấy chứng nhận của 08 tổ chức, diện 
tích 81,8 ha; Lũy kế đến thời điểm báo cáo cấp được 108 Giấy/57 tổ chức/diện 
tích 149,39 ha, đạt 72% kế hoạch giao. Cấp cho hộ gia đình, cá nhân được 3.421 
Giấy với 9.150 thửa đất, diện tích 814 ha; Lũy kế đến thời điểm báo cáo cấp 
được 15.856 Giấy, 31.403 thửa, diện tích 3.108,8 ha, đạt 158,6 % so với kế 
hoạch giao. Đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận được 211 Giấy cho hộ gia 
đình, cá nhân; xác nhận biến động trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp 
được 999 Giấy. Trao được 2.056 Giấy, Số Giấy còn tồn  8.794 Giấy. 

Tiếp nhận, giải quyết được 726 hồ sơ đăng ký biện pháp đảm bảo bằng 
quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Chuyển thông tin để xác định 
nghĩa vụ tài chính 05 hồ sơ của tổ chức; 1.239 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân. 
Cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường được 44 lượt hồ sơ. 

2.2. Lĩnh vực đo đạc bản đồ viễn thám 

Thực hiện kiểm tra phúc tra xây dựng CSDL địa chính được 08 xã. Lũy kế 
đến nay đã hoàn thành được 19/92 xã, đạt 20,6% chỉ tiêu kế hoạch.  

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 08 công trình. Thẩm định 2 hồ sơ cấp 
phép hoạt động đo đạc bản đồ cho 02 tổ chức; Thẩm định 02 TKKT-DT đo đạc 
chỉnh lý BĐĐC, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng CSDL địa chính của 02 huyện 
Văn Quan, Hữu Lũng. 

Trích đo được 303 thửa đất, diện tích 228,1 ha; trích lục được 533 thửa đất, 
diện tích 114,2 ha. 

2.2. Lĩnh vực khoáng sản 

Trình UBND tỉnh cấp chuyển nhượng 01 giấy phép khai thác khoáng sản. 
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 03 mỏ với tổng số tiền phê duyệt 
4.704.134.000 đồng. Báo cáo UBND tỉnh việc gia hạn 01 Giấy phép khai thác 
đất. Thẩm định báo cáo thăm dò của 02 mỏ cát, sỏi. Thông báo việc tiếp nhận hồ 
sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò 03 mỏ cát, sỏi.  

 Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra thực địa khu vực đề nghị 
khai thác đất để thực hiện dự án chợ nông sản và khu dân cư thị trấn Chi Lăng, 
huyện Chi Lăng (Giai đoạn 2). 

 2.3. Về lĩnh vực tài nguyên nƣớc 

 Thẩm định và trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn 
nước; 03 giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt; 01 giấy phép khai thác, sử 
dụng nước dưới đất. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của 04 
Công ty với tổng số tiền phê duyệt 135.397.000 đồng.  

 2.4. Lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng; đa dạng sinh học; khí tƣợng thủy 
văn và biến đổi khí hậu 

 Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM 01 dự án. Tổ chức thẩm định 
03 báo cáo ĐTM. Tiến hành kiểm tra và cấp 01 Giấy xác nhận công trình bảo vệ 
môi trường.  
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Xem xét điều chỉnh tần suất quan trắc giám sát môi trường và kế hoạch 
giám sát môi trường năm 2018 của Chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn. Kế hoạch vận 
hành thử nghiệm các công trình xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt tại xã Hồng 
Phong, huyện Cao Lộc. Xem xét Công ty cổ phần kim loại màu Bắc Bộ về việc 
xin bổ xung quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn tại thôn An Tri, xã 
Bình Trung, huyện Cao Lộc.  

Tiến hành kiểm tra, báo cáo đề xuất với UBND tỉnh xử lý ô nhiễm môi 
trường tại khu vực cửa khẩu Chi Ma. 

 Trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt 
động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  đôn đốc Chủ công trình 
phải tổ chức quan trắc khí tượng khí thủy văn theo quy định;  

 2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thƣ, phòng chống tham nhũng 

 Trong tháng Thanh tra Sở đã tiếp 06 lượt công dân (06 người) không có 
đoàn đông người; Tiếp nhận 03 đơn trong đó: 01 Đơn Chủ tịch UBND tỉnh giao 
kiểm tra, 01 Đơn đề nghị và 01 Đơn tố cáo đều không thuộc thẩm quyền (đã xử 
lý theo quy định). 

Kiểm tra, xử lý đơn của ông Lê Văn Mát và ông Lành Văn Đường đề nghị 
xem xét, giải quyết việc Công ty TNHH khai thác đá Hoàng Khánh nổ mìn, khai 
thác đá gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng và làm ảnh 
hưỏng đến vườn cây, đất canh tác của các hộ dân. Kiểm tra theo phản ánh qua 
đường dây nóng của người dân thôn Kép 3, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng. 

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

  Trình thẩm định Phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Sở giai đoạn 2018-2020; Rà soát kinh phí thực hiện dự toán chi NSNN 
năm 2018, dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính 3 năm 2019-2021 của 
Sở và các đơn vị trực thuộc Sở. Thẩm định, phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đề 
xuất kỹ thuật gói thầu Khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, tạm thời 
cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; phê duyệt các điểm quan 
trắc môi trường và Dự toán kinh phí thực hiện đợt II năm 2018; phê duyệt dự toán 
vốn sự nghiệp các Chương trình MTQG năm 2018 về xử lý cải thiện vệ sinh và môi 
trường nông thôn.   

Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch 
và thông báo kết quả hồ sơ đăng ký thi tuyển viên chức năm 2018 của Sở theo 
quy định. Xây dựng phương án Quy hoạch cán bộ Sở thuộc thẩm quyền của 
Giám đốc Sở bổ sung giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2026. 

Cử 08 công chức dự thi nâng ngạch Chuyên viên chính; 01 công chức 
tham gia lớp bồi dưỡng xử lý vi phạm hành chính; 02 công chức tham gia Đoàn 
kiểm tra liên ngành XPVPHC trong lĩnh vực thuế và bảo vệ môi trường; nâng 
bậc lương cho 08 công chức, viên chức theo quy định.  

 Trong tháng tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của Sở, giải quyết được 
42 hồ sơ, trong đó có 36 hồ sơ trả trước hẹn và đúng hẹn, chiếm 85,7 %; 06 hồ 
sơ chậm hẹn chiếm 14,3 %. Đối với hộ gia đình cá nhân giải quyết được 884 hồ 
sơ cấp Giấy chứng nhận do biến động đất đai thuộc thẩm quyền, trong đó 786 hồ 
sơ trả trước hẹn và đúng hẹn, chiếm 88,9 %; 98 hồ sơ chậm hẹn chiếm 11,1 %.  

Thu Phí lệ phí được 250.036 đồng, lũy kế đến nay thu được 
1.676.000.000đ/867.000.000 đ, đạt 193% dự toán giao đầu năm. 
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 II. NHIỆM VỤ CHƢA HOÀN THÀNH 

1. Lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ & viễn thám: 03 nhiệm vụ 

(1) Tiếp tục tham mưu đề xuất sửa Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND và 
Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh (Đến nay 
đã có báo cáo số 375/BC-STNMT ngày 31/8/2018 trình UBND tỉnh sửa đổi bổ 
sung Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND, ngày 27/9/2018 UBND tỉnh đã họp 
thống nhất, đang hoàn thiện).   

(2) Rà soát các trường hợp được thuê đất nhưng không thực hiện nghĩa 
vụ tài chính (Đã rà soát có tổng số 162 khu đất đã thời hạn thuê đất. Trong đó 
chuyển hồ sơ sang Cục Thuế để xác định đơn giá thuê đất được 15 khu đất, (có 
03 khu đất đã có thông báo thuế và ký hợp đồng thuê đất); 16 khu đất đã tìm 
thấy hồ sơ nhưng chưa chuyển sang Cục Thuế, còn 131 khu đất chưa tìm thấy 
hồ sơ để chuyển thông tin sang Cục thuế xác định lại đơn giá thuê đất).  

 (3) Chủ trì phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra đất của Công ty Thịnh 
Lộc Shinec tại huyện Đình Lập (Ngày 26/9/2018 phối hợp với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư đi kiểm tra khu đất của Công ty Thịnh Shinec tại huyện Đình Lập, hiện tại 
đang phối hợp với Sở KHĐT BC đề xuất). 

(Phòng Quản lý đất đai tham mưu thực hiện, Đ/c Thạch PGĐ Sở chỉ đạo) 

2. Lĩnh vực tài nguyên nƣớc và khoáng sản: 03 nhiệm vụ 

(1) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mỏ khai thác khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát công tác hoàn thổ sau khai thác; kiểm tra 
bàn giao cắm mốc ranh giới mỏ, cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước (Trong 
tháng không kiểm tra được đơn vị nào).       

 (2) Hoàn thành việc tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục hồ, 
ao, đầm không được san lấp trên địa bàn (Hiện nay Phòng QL TNN&KS đang 
tổng hợp danh mục ao hồ của các huyện, thành phố. Dự kiến trong tháng 10 họp 
thống nhất với các sở ngành, UBND các huyện hoàn thiện trình UBND tỉnh phê 
duyệt).  

(3) Rà soát các quy hoạch, kế hoạch chiến lược đối với lĩnh vực khoáng sản 
và tài nguyên nước theo quy định (Đang thực hiện, chưa hoàn thành). 

(Phòng QL TNN&KS tham mưu thực hiện. Đ/c Duyệt PGĐ Sở chỉ đạo) 

3. Lĩnh vực môi trƣờng: 03 nhiệm vụ  

(1) Phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, tìm địa điểm xây dựng 
khu tập kết, xử lý rác tại khu du lịch Mẫu Sơn (Ngày 27/9 Chi cục BVMT đã   
phối hợp với Phòng Quản lý Khu du lịch Mẫu Sơn, phòng TN&MT huyện Lộc 
Bình và UBND xã Mẫu Sơn tổ chức khảo sát, địa điểm xây dựng khu tập kết, xử 
lý rác thải).  

 (2) Tập trung kiểm tra xử lý ô nhiễm môi trường tại khu vực cửa khẩu 
Chi Ma và các khu vực gây ô nhiễm môi trường (Đã có Báo cáo kết quả kiểm 
tra và đề xuất UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện, tuy 
nhiên vẫn tiếp tục theo dõi, giám sát; xử lý khu đất tại thôn Nà Ngườm, thôn Nà 
Tồng, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng).  

(3) Tập trung tham mưu hướng dẫn các huyện thực hiện tiêu chí môi 
trường trong xây dựng nông thôn mới (Đã ban hành văn bản đôn đốc UBND 
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các huyện, thành phố rà soát hiện trạng và báo cáo tiến độ thực hiện tiêu chí 
môi trường năm 2018).   

(Chi cục BVMT tham mưu thực hiện. Đ/c Duyệt PGĐ Sở chỉ đạo) 

4. Công tác thanh tra: 03 nhiệm vụ  

(1) Phối hợp với Phòng Quản lý đất đai thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý 
các trường hợp quản lý, sử dụng đất kém hiệu quả, vi phạm pháp luật đất đai.   

(2) Xây dựng kế hoạch kiểm tra một số đơn vị ngoài kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra năm 2018.   

(3) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 44/KH-STNMT ngày 12/6/2018 của 
Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm 
tra đối với 08 đơn vị còn lại về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn 
tỉnh Lạng Sơn.   

 (Thanh tra Sở tham mưu thực hiện. Giám đốc Sở chỉ đạo) 

 5. Công tác Văn phòng, CCHC, Kế hoạch tài chính: 02 nhiệm vụ  

(1) Tiến hành chuyển đổi áp dụng Hệ thông quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2015; 

 (2) Ban hành Quyết định công bố công khai các TTHC rút ngắn thời gian 
thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (trong phạm vi công đoạn giải 
quyết công việc của Sở); phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông tổ chức 
công khai kết quả rà soát rút ngắn thời gian thực hiện theo cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông.   

(Văn phòng Sở tham mưu thực hiện. Các đ/c Lãnh đạo sở theo nhiệm vụ 
được phân công chỉ đạo thực hiện). 

6. Đối với các đơn vị trực thuộc 

6.1. Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT: 04 nhiệm vụ 

(1) Triển khai phần mềm: "Hệ thống tương tác giữa Bộ TNMT và các Sở 
TNMT” của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp triển khai phần mềm liên 
thông với cục thuế (Chờ Bộ TNMT hướng dẫn triển khai thực hiện). 

(2) Tham mưu cho Sở dự thảo quyết định của UBND tỉnh để sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của 
UBND tỉnh Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng 
dữ liệu về TN&MT trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 
73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/2017 của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác 
và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (Trung tâm đã hoàn 
thiện dự thảo xin ý kiến các phòng, đơn vị thuộc Sở).  

(3) Tham mưu ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi 
trường năm 2019 theo quy định.   

(4) Rà soát chức năng, nhiệm vụ và các quy chế, quy định của đơn vị; 
tham mưu ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng 
thuộc đơn vị.  

(Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

6.2. Trung tâm Tài nguyên và Môi trƣờng: 02 nhiệm vụ 

(1) Rà soát chức năng, nhiệm vụ và các quy chế, quy định của đơn vị;  

(2) Rà soát, tham mưu xử lý các khu đất công được giao quản lý theo quy định. 
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 (Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

 III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 10 NĂM 2018  

1. Về thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm đƣợc UBND tỉnh giao  

Các phòng, đơn vị tập trung rà soát báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 6 
nhiệm vụ trọng tâm của Sở trong năm 2018 (Đã được giao thực hiện tại Kế 
hoạch số 19/KH-STNMT ngày 05/3/2018 của Sở), tham mưu thực hiện hoàn 
thành 6 nhiệm vụ trọng tâm của Sở năm 2018.   

 2. Nhiệm vụ thƣờng xuyên 

2.1. Lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viẽn thám  

(1) Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch, kiểm kê đất đai 
năm 2019 và xây dựng bảng giá đất điều chỉnh 2018. 

(2) Giải quyết việc thuê đất của Công ty Huyền Sơn (Nhiệm vụ tháng 9 
chuyển sang).. 

(3) Chuyển thông tin sang Cục Thuế tỉnh để xác định đơn giá thuê đất đối 
với các khu đất đã hết hạn hợp đồng thuê đất (16 khu đất đã tìm thấy hồ sơ và 
131 khu đất chưa tìm thấy hồ sơ).   

  (4) Tham mưu thực hiện Công văn số 3685/VP-KTN về việc rà soát, phê 
duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của pháp luật đối với các doanh 
nghiệp cổ phần hóa. 

 (5) Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo đề xuất sửa Quyết định số 12/2015/QĐ-
UBND và Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND tỉnh 
(Nhiệm vụ tháng 8 chuyển sang). 

 (6) Tổng hợp khó khăn vướng mắc, các kiến nghị của nhân dân đối với 
đất Nông lâm trường đề xuất báo cáo BCĐ của tỉnh. 

(7)  Tham mưu giải quyết các 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, cá 
nhân theo thẩm quyền đảm bảo đúng thời gian quy định.   

(Phòng QLDĐ tham mưu thực hiện; Đ/c Thạch, Đ/c Ngô Hải PGĐ Sở 
theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo) 

2.2. Lĩnh vực tài nguyên nƣớc và khoáng sản 

(1) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mỏ khai thác khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh (Trong tháng kiểm tra ít nhất 02 đơn vị); kiểm tra, giám sát 
công tác hoàn thổ sau khai thác; kiểm tra bàn giao cắm mốc ranh giới mỏ, cắm 
mốc hành lang bảo vệ nguồn nước. (Nhiệm vụ chuyển tiếp từ tháng 8).   

 (2) Báo cáo tình hình đất san lấp đất trên địa bàn huyện Chi Lăng.   

(3) Hoàn thành việc tổng hợp và trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục hồ, 
ao, đầm không được san lấp trên địa bàn; Công bố danh mục nguồn nước lập 
hành lang bảo vệ; Tập trung hoàn thành tính tiền cấp quyền khai thác thác tài 
nguyên nước theo quy định (Nhiệm vụ chuyển tiếp từ tháng 8).  

(4) Rà soát các quy hoạch, kế hoạch chiến lược đối với lĩnh vực khoáng 
sản và tài nguyên nước theo quy định (Nhiệm vụ chuyển tiếp từ tháng 8).  

(5) Đề xuất phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt thuộc 
phạm vi công trình khai thác đối với công trình cấp nước sinh hoạt theo quy định. 
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 (Phòng Quản lý tài nguyên nước và khoáng sản tham mưu thực hiện; Đ/c 
Duyệt PGĐ Sở chỉ đạo) 

2.3.  Lĩnh vực Bảo vệ Môi trƣờng   

(1) Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức kiểm tra công tác bảo 
vệ môi trường đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất 
liên quan đến môi trường, đặc biệt là công tác hậu kiểm đánh giá tác động môi 
trường (Trong tháng kiểm tra ít nhất 02 đơn vị).  

(2) Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan khảo sát, tìm địa điểm 
xây dựng khu tập kết, xử lý rác tại khu du lịch Mẫu Sơn (Nhiệm vụ chuyển tiếp từ 
tháng 8). 

(3) Tiếp tục thực hiện các nội dung thuộc chức năng của ngành trong lĩnh 
vực khí tượng thủy văn theo Kết luận tại Biên bản làm việc ngày 27/6/2018 
giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Lạng Sơn (Tham mưu hoàn 
thiện trình SởTài chính thẩm định dự thảo Kế hoạch Dự toán NSNN năm 2019 và 
kế hoạch tài chính-NSNN năm 2019-2020 Hợp phần Biến đổi khí hậu). 

 (4) Tiếp tục đôn đốc các xã hoàn thiện hồ sơ để tổ chức thẩm định việc 
hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới trong năm 2018. 

(5) Tăng cương giám sát cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao; 
kiểm tra, giám sát các cơ sở đã được phê duyệt báo cáo ĐTM, đăng ký kế 
hoạch BVMT.. 

(6) Xem xét thẩm định Báo cáo ĐTM, phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường theo quy định.  

(7) Thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.  

 (Chi cục BVMT tham mưu thực hiện. Đ/c Duyệt PGĐ Sở chỉ đạo) 

  2.4. Công tác Thanh tra   

(1) Xây dựng kế hoạch kiểm tra một số đơn vị ngoài kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra năm 2018 (Nhiệm vụ chuyển tiếp từ tháng 8) 

 (2) Phối hợp với Phòng Quản lý đất đai nghiên cứu, đề xuất với lãnh 
đạo Sở để xử lý các trường hợp quản lý, sử dụng đất kém hiệu quả, vi phạm 
pháp luật đất đai (Nhiệm vụ chuyển tiếp từ tháng 8). 

 (3) Tiếp tục thực hiện thanh tra theo Kế hoạch số 77/KH-STNMT ngày 
07/12/2017 của Sở về kế hoạch thanh tra năm 2018; Quyết định số 248/QĐ-
UBND ngày 05/12/2017 của Sở về phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 của 
Sở Tài nguyên và Môi trường, đã được phê duyệt; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch 
số 44/KH-STNMT ngày 12/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm 
tra việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra đối với 08 đơn vị còn lại về lĩnh 
vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Nhiệm vụ chuyển 
tiếp từ tháng 8).   

(4) Tập trung giải quyết các hồ sơ vụ việc theo đúng quy định pháp luật. 
Tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của UBND tỉnh và tiếp công dân 
tại Sở theo quy định. Tiếp nhận và xử lý đơn về hành vi tham nhũng (nếu có).   

(Thanh tra Sở tham mưu thực hiện; Giám đốc Sở chỉ đạo) 

 2.5. Công tác Văn phòng  
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(1) Tham mưu Giám đốc Sở công bố việc cắt giảm thời gian thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông (trong phạm vi giải quyết của Sở) trong giải 
quyết TTHC; tổ chức hội nghị công bố và gặp mặt doanh nghiệp. 

(2) Hoàn thành rà soát, báo cáo xử lý tài sản của khối Văn phòng Sở 
xong trước 15/10/2018. 

(3) Rà soát, tham mưu cho Giám đốc thực hiện việc sắp xếp, điều động, 
luân chuyển cán bộ theo quy định. 

(4) Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2018 theo đúng 
kế hoạch đã đề ra (Nhiệm vụ chuyển tiếp từ tháng 8).    

(5) Tiến hành chuyển đổi áp dụng Hệ thông quản lý chất lượng theo 
TCVN ISO 9001:2015 (Nhiệm vụ chuyển tiếp từ tháng 8).  

(6) Tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Sở; Quy định 
đánh giá, xếp loại các phòng, đơn vị và đánh giá cán bộ. 

(7) Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành 
chính tại các phòng, đơn vị thuộc Sở. 

 (Văn phòng Sở tham mưu thực hiện; Các đ/c Lãnh đạo sở theo nhiệm vụ 
được phân công chỉ đạo thực hiện). 

 2.6. Công tác Kế hoạch - Tài chính  

(1) Hoàn thiện báo cáo xử lý dứt điểm công tác thu chi tài chính, ngân sách 
đối với 03 đơn vị (Trung tâm Quan trắc môi trường, Trung tâm Kỹ thuật Địa 
chính và Trung tâm Phát triển quỹ đất) trước khi sáp nhập. 

(2) Đôn đốc các phòng, đơn vị đăng ký nhiệm vụ năm 2019, tổng hợp 
báo cáo Giám đốc Sở để đăng ký theo quy định 

(3) Hoàn thiện dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính 3 năm 
2019-2021 của Sở và các đơn vị.  

(4) Xây dựng hồ sơ mời thầu (lần 2) gói thầu Khoanh định khu vực cấm 
hoạt động khoáng sản, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn theo quy định. 

 (5) Tổng hợp báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tại các kỳ 
họp HĐND tỉnh. 

 (6) Hoàn thiện các quyết định, hợp đồng đối với các dự án xây dựng giá 
đất cụ thể đã thực hiện. 

(Phòng Kế hoạch tài chính tham mưu thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo) 

2.7. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

a) Văn phòng Đăng ký đất đai 

(1) Đôn đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện đẩy mạnh 
công tác thẩm định hồ sơ Giấy chứng nhận còn chậm; Chỉ đạo quyết liệt việc 
thực hiện trao Giấy chứng nhận đã ký còn tồn đọng cho người sử dụng đất;  

(2) Tập trung xử lý các hồ sơ tồn đọng của huyện hữu Lũng và tăng cường 
kiểm tra, kịp thời xử lý các vướng mắc, tồn đọng tại các Chi nhánh trực thuộc.   

(3)  Kiểm tra, xử lý đơn thư của ông Triệu Bùi Vinh, Nguyễn Tiến Hợp, Phạm 
Bảo Hòa tại huyện Hữu Lũng và các đơn thư khác.  

(Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo) 

b) Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT 
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(1) Tập trung thực hiện nhiệm vụ tích hợp, vận hành thử nghiệm cơ sở dự 
liệu đất đai hoàn thành nghiệm thu để đưa vào sử dụng. 

(2) Duy trì đăng tải các tin bài lên Trang thông tin của Sở; hoàn thiện 
nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở. 

 (3) Triển khai phần mềm: "Hệ thống tương tác giữa Bộ TNMT và các Sở 
TNMT” của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Phối hợp triển khai phần mềm liên 
thông với cục thuế 

(4) Tham mưu ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi 
trường năm 2019 theo quy định.   

(5) Thực hiện thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu, 
tài liệu về tài nguyên và môi trường năm 2018 theo quy định.  

(6) Rà soát chức năng, nhiệm vụ và các quy chế, quy định của đơn vị; 
tham mưu ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng 
thuộc đơn vị.  

(Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

c) Trung tâm Tài nguyên và Môi trƣờng 

(1) Rà soát lại chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm, đề 
xuất bố trí bộ máy Trung tâm hợp lý nhằm phát huy năng lực sở trường của 
viên chức, người lao động tại Trung tâm.  

(2) Tổ chức Quan trắc độc lập các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường 
để tham mưu cho Sở quản lý chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường.  

(3) Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính làm rõ công tác lý tài chính 
của Trung tâm từ thời điểm trước khi sáp nhập 03 đơn vị thành Trung tâm Tài 
nguyên và Môi trường. 

(4) Rà soát, tham mưu xử lý các khu đất công được giao quản lý theo quy định. 

(5) Tham mưu thực hiện đấu giá các khu đất theo kế hoạch tỉnh giao. 

(Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở chỉ đạo) 

 IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC GIAO BAN 

1. Giao ban lãnh đạo Sở 

- Thành phần: Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Sở, 
Trưởng phòng Kế hoạch -Tài chính, các thành viên khác theo yêu cầu của Giám 
đốc Sở;  

- Thời gian: Chiều thứ 6 hằng tuần, trong trường hợp bận công tác đột xuất 
sẽ tổ chức vào sáng thứ 2 tuần liền kề. 

(Văn phòng Sở chuẩn bị báo cáo tuần) 

2. Giao ban công tác tháng 10/2018 

 - Thành phần: Thực hiện theo quy chế làm việc.  

 - Thời gian: Ngày 25/10 (cụ thể sẽ thông báo trên lịch công tác sau). 

(Phòng KH-TC chuẩn bị báo cáo giao ban tháng). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ 
thể, phân công rõ nhiệm vụ cho từng công chức, viên chức; thời gian hoàn 
thành; kiểm tra, đôn đốc triển thực hiện nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng 
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và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo 
cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sở để chỉ đạo thực hiện. 

2. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ nhiệm vụ hàng tuần của 
các phòng, đơn vị; sáng thứ 2 hàng tuần tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở các công 
việc chưa hoàn thành của các phòng, đơn vị để xem xét chỉ đạo;  

3. Yêu cầu các phòng, đơn đơn vị thống nhất thực hiện theo Kết luận của 
Giám đốc Sở tại buổi giao ban. Hàng tháng báo cáo nhiệm vụ theo đúng quy chế 
và thời gian ấn định; 

4. Các đồng chí lãnh đạo sở được phân công chỉ đạo theo dõi các nhiệm vụ 
trọng tâm, nhiệm vụ chuyên môn giao của từng lĩnh vực; báo cáo hàng tuần kết 
quả thực hiện theo chương trình này./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                             
- UBND tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Phòng TN&MT các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin; 

(đăng tải lên Website của Sở); 

- Lưu: VT, KH-TC.                                                                                         

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Đã ký 

  

 

 

Bùi Văn Côi 
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