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I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 

* Nhiệm vụ 1: Cải thiện mạnh mẽ điểm chỉ số DDCI, nhất là các chỉ số 

thành phần bị đánh giá thấp nhằm nâng cao thứ hạng ra khỏi tốp 5 cơ quan 

cuối bảng xếp hạng năm 2022.  

Trong tháng, tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn  chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; biên chế công chức Địa chính - Môi 

trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn1. Ban hành Kế hoạch số triển khai thực 

hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và các năm tiếp theo; Kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh năm 2022. Trình ban hành Quyết định công bố danh mục thủ tục 

hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn2. 

Rà roát, lựa chọn 05 thủ tục hành chính (TTHC) mức độ 3, 4 để triển khai  

thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến, không tiếp 

nhận hồ sơ bằng hình thức trực tiếp đối với địa bàn thành phố Lạng Sơn; đề nghị 

các cơ quan liên quan phối hợp phổ biến công khai Danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế, bãi bỏ và hướng dẫn nội dung 

cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu giải quyết của 

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 

Từ đầu năm đến nay, đã ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 và kế hoạch chuyển đổi số 

ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030; Kế hoạch số triển khai thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và các năm 

tiếp theo; Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022. Hoàn 

thành việc chỉnh sửa trang thông tin điện tử của Sở; đồng thời công bố đường 

                                           
1 Hướng dẫn số 33/HD-UBND ngày 24/6/2022; 
2 Tờ trình số 311/TTr-STNMT ngày 07/7/2022; 
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dây nóng tiếp nhận phản ánh các thông tin liên quan đến phạm vi lĩnh vực quản 

lý trên trang thông tin điện tử của Sở. Ban hành kế hoạch kiểm tra, làm việc với 

UBND các huyện, thành phố về công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường; theo đó, đã chủ trì làm việc với 03 huyện Văn Lãng, Bình Gia và 

Bắc Sơn để xem xét tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý 

nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Đồng thời, giải quyết kiến nghị 

đối với 06 doanh nghiệp3 liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trình 

UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ (trong các 

lĩnh vực như: môi trường, đất đai, đo đạc và bản đồ, đăng ký biện pháp bảo 

đảm) và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên 

và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn với tổng số là 

56 thủ tục hành chính4 và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh mục thực 

hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; rà roát, lựa chọn 05 thủ tục hành chính 

(TTHC) mức độ 3, 4 để triển khai  thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng 

hình thức trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tiếp đối với địa 

bàn thành phố Lạng Sơn; đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp phổ biến công 

khai Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế, 

bãi bỏ và hướng dẫn nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền tham mưu giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

* Nhiệm vụ 2: Thực hiện phát triển công nghệ số (Chuyển đổi số) phục vụ 

quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên 

thông với các hệ thống thông tin, cơ cở dữ liệu của các sở, ban, ngành, địa 

phương thực hiện theo Quyết định số 2178/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ (giai đoạn 2021-2025)  

Trong tháng đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tài nguyên và môi 

trường năm 20225. 

Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước thuộc Trung 

tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia xây dựng xong dữ liệu đặc 

tả API kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, khoáng sản với trục LGSP 

(trục liên thông) của tỉnh. Dự kiến trong tháng 7 năm 2022 sẽ hoàn thành việc 

kết nối, chia sẻ dữ liệu lên trục liên thông của tỉnh. 

Tiếp tục vận hành Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn, kết quả 

đến nay tổng số khách hàng đã truy cập 40.656 lượt; đăng ký tài khoản từ khi 

Cổng hoạt động đến nay là 1.033 tài khoản. Trong tháng, triển khai xây dựng 

                                           
3 Công ty Cổ phần giao thông I Lạng Sơn; Công ty Điện lực Lạng Sơn; Công ty CP cấp thoát nước Lạng 

Sơn; Công ty TNHH Quyết Thắng; Công ty TNHH HCL; Công ty CP Thương mại sản xuất Da Nguyên Hồng. 
4 Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và Quyết định số 705/QĐ-

UBND ngày 19/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
5 Kế hoạch số 74/KH-STNMT ngày 13/6/2022. 
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các Module quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất, xây dựng kế hoạch thuê 

dịch vụ cổng thông tin đất đai. 

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ 

rà soát, tích hợp CSDL để kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm dự án “Tăng cường quản 

lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình 

Gia, Lộc Bình”. Kết quả đến nay, huyện Bình Gia đã hoàn thành xây dựng mới 

CSDL 6 xã, thị trấn 40.583/92.418 thửa, đạt 44%; xây dựng CSDL mới đất lâm 

nghiệp 894/19.183 thửa, đạt 5%; chuyển đổi CSDL 61.400/186.863 thửa, đạt 

33%; xây dựng xong CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất. Huyện Cao Lộc đã hoàn thành xây dựng mới CSDL 9 xã 101.484/138.922   

thửa, đạt 73%; chuyển đổi CSDL 33.288/279.502 thửa, đạt 12%; xây dựng xong 

CSDL thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất. Huyện Lộc 

Bình đã hoàn thành xây dựng mới CSDL đất lâm nghiệp 35.129/25.796 thửa, đạt 

125%; chuyển đổi CSDL 159.000/410.032 thửa, đạt 39%; xây dựng xong CSDL 

thống kê, kiểm kê, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

* Nhiệm vụ 3: Tham mưu giải quyết các vướng mắc trong công tác giải 

phóng mặt bằng phục vụ cho các Dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh, góp phần thu hút đầu tư 

Trong tháng, Sở đã hoàn thành báo cáo về tình hình thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng các Dự án trọng điểm của tỉnh và báo cáo giải 

quyết khó khăn, vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn6; rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện trình nội dung dự thảo báo cáo phục vụ Hội 

nghị sơ kết về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 

của tỉnh7; tham gia góp ý xây dựng dự thảo Đề cương tuyên truyền công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng Dự án quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu 

Sơn; Báo cáo tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường 

GPMB, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo HĐND 

tỉnh tình hình tham mưu, thực hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

* Nhiệm vụ 4: Hoàn thành cấp 170 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 

tổ chức; 9000 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cá nhân theo Quyết định số 

2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh; đồng thời có giải pháp đẩy 

mạnh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. 

Trong tháng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức được 10  

giấy, diện tích 12,32 ha; cấp cho hộ gia đình, cá nhân được 1.726 giấy, diện tích 

382,56 ha (Có Biểu chi tiết kèm theo). Lũy kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo 

cấp cho tổ chức được 302 giấy, diện tích 207,79 ha, đạt 177,6 % chỉ tiêu giao; hộ 

gia đình cá nhân được 7.318 giấy, diện tích 1.702,54 ha, đạt 81,3% chỉ tiêu giao. 

                                           
6 Báo cáo số 340/BC-STNMT ngày 30/6/2022; 
7 Tờ trình số 309/TTr-STNMT ngày 06/7/2022; 
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Ngoài ra, triển khai Kế hoạch số 70/KH-UBND của UBND tỉnh, trong 

tháng đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu được 08 thửa cho tổ chức và 

385 thửa cho hộ gia đình, cá nhân, lũy kế đến nay đã đăng ký đất đai được 

796/822 thửa cho tổ chức, đạt 96,8% và 20.742/430.000 thửa cho hộ gia đình, cá 

nhân, đạt 4,8% kế hoạch giao. Đồng thời triển khai Kế hoạch số 58/KH-STNMT 

ngày 08/4/2022 về thực hiện công tác đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử 

dụng đất, người được Nhà nước giao đất để quản lý trên địa bàn  xã Tân Liên, 

huyện Cao Lộc, kết quả  đã hướng dẫn kê khai được 3.019 thửa, sau khi rà soát 

đối chiếu thì 2835 thửa đã được đăng ký, cấp Giấy chứng nhận năm 1997 theo 

bản đồ giải thửa 299 (đối với đất nông nghiệp) và năm 2001 (đối với đất ở tự kê 

khai), người dân chưa cấp đổi theo bản đồ địa chính. Số thửa đã thực hiện kê 

khai đăng ký được là 231 thửa.   

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chung  

1. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Trong tháng, Sở đã tiếp 09 lượt công dân, không có đoàn đông người. 

Tiếp nhận 18 đơn (Trong đó tháng trước chuyển sang 05 đơn); có 07 đơn không 

thuộc thẩm quyền, đã giải quyết xong 05 đơn, 06 đơn đang xem xét giải quyết. 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kết luận tranh tra của các tổ chức đã 

được thanh tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; ban hành 

văn bản đôn đốc  UBND các huyện, thành phố, các đơn vị là đối tượng đã được 

thanh tra, kiểm tra khẩn trương kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án, lộ trình 

giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại các kết luận thanh tra, 

kiểm tra; đồng thời, tiếp tục thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về  lĩnh vực đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường đối với 

Công ty TNHH sản xuất thương mại Giang Sơn tại mỏ đá vôi Giang Sơn 1 và 

Công ty cổ phần 389 tại mỏ đá vôi  Phai Kịt, xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc 

theo  kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 tại Quyết định số 419/QĐ-STNMT 

ngày 15/12/2021. 

2. Công tác tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; kế hoạch - tài chính 

Công tác tổ chức cán bộ:  Ban hành Quyết định nâng bậc lương thường 

xuyên cho 21 công chức, viên chức; đăng ký 02 cán bộ tham gia bồi dưỡng 

nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng 

kiến thức về Chính phủ điện tử; xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số năm 

2022; đăng ký thi thăng hạng viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 

2022 và hoàn thiện danh sách viên chức thi thăng hạng theo chỉ tiêu năm 2020; 

rà soát, thống kê số lượng viên chức hiện đang giữ ngạch viên chức chưa được 

bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương. 

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; báo cáo sơ kết 5 năm tình hình 

thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao 

chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; báo cáo số 

lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký chỉ tiêu thăng hạng 
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chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường năm 

2022; 

Công tác thi đua, khen thưởng: Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen 

thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và 

tham dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm đối với 

02 Cụm thi đua của tỉnh và của Bộ. 

Công tác cải cách hành chính, pháp chế: Ban hành Kế hoạch triển khai 

thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 và các năm tiếp theo của Sở Tài nguyên và Môi 

trường và Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022. Báo cáo 

kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; Báo cáo tình hình thực 

hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh về thực hiện 

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022 

và Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, 

cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2022. 

Trong tháng, tiếp nhận 108 hồ sơ TTHC từ trung tâm phục vụ hành chính 

công của tỉnh (tháng trước chuyển sang 28 hồ sơ) trong đó có 77 hồ sơ tiếp nhận 

mức độ 3,4; đã giải quyết 85 hồ sơ đúng và trước hạn; đang giải quyết 23 hồ sơ 

trong hạn. Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận mới 3.559 hồ sơ (Trong đó có 

2.221 hồ sơ tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 45,8 % hồ sơ tiếp 

nhận), tháng trước chuyển sang 1.480 hồ sơ; đã giải quyết được 3.514 hồ sơ 

(Trong đó 3.473  hồ sơ đúng và trước hạn; 41 hồ sơ quá hạn). Đang giải quyết 

1.525 hồ sơ (Trong đó: 1.511 hồ sơ trong hạn và 14 hồ sơ quá hạn). 

Công tác văn thư: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-

TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ 

và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử. Trong tháng, số 

lượng văn bản đến là 1.935 văn bản, văn bản đi là 456 văn bản. Lũy kế từ đầu 

năm đến nay số lượng văn bản đến là 13.775 văn bản, số lượng văn bản đi là 

2.937 văn bản, các văn bản đến và văn bản đi đều được thực hiện đúng quy định. 

Công tác kế hoạch, tài chính: Trình UBND tỉnh ban hành 07 Quyết định 

phê duyệt giá đất cụ thể để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi 

đất thực hiện dự án8; đồng thời trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định 

giá đất cụ thể đối với 08 dự án trên địa bàn tỉnh. Trình Sở Tư pháp thẩm định 

nội dung bổ sung giá đất trong Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

ban hành kèm theo Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 

                                           
8 Khu đô thị mới Hữu Lũng; Hạ tàng kỹ thuật khu dân cư Trần Quang Khải TPLS; Khách sạn sân golf 

Hoàng Đồng TPLS;  Mở mới đường từ Thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng; Công ty TNHH Yên 

Vượng thuê đất tại xã Đồng Tân huyện hữu Lũng;  Dự án cải tạo đường Bà Triệu (Đoạn Lý Thái Tổ, nguyễn 

Đình Chiểu); Đường nội thị 19/4 huyện Bình Gia. 
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2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, giai đoạn 2020 – 2024. 

Trình UBND tỉnh ban hành quyết định phân loại đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2022-2016. 

Ban hành Kế hoạch dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023; kế 

hoạch đầu tư công năm 2023. 

Trình Sở Tài chính thẩm định quyết toán dự án 02 dự án nền kho thuốc 

bảo vệ thực vật tại thôn Dốc Mới, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng và thôn Đồi Chè, 

xã Hoàng Đồng; thẩm định nguồn vốn thực hiện Kế hoạch thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin (Cổng thông tin dữ liệu đất đai tỉnh Lạng Sơn); thẩm định giá dự 

toán các hạng mục dự án: Tổng điều tra đánh giá chất lượng, tiềm năng đất đai 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Hoàn thành các báo cáo chuyên đề: Báo cáo kết quả hoạt động BCĐ phát 

triển du lịch 6 tháng đầu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022;  báo cáo định kỳ tình 

hình thực hiện thanh toán vốn đầu tư công tháng 6 và 6 tháng đầu năm; báo cáo 

tình hình hoạt động các quỹ tài chính ngoài ngân sách 6 tháng đầu năm; báo cáo 

kết quả hội nhập kinh tế quốc tế 6 tháng đầu năm; báo cáo 5 năm thực hiện Nghị 

quyết số 10/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ; báo cáo ban chỉ đạo 

thu NSNN 6 tháng đầu năm; báo cáo đánh giá tình hình tạm ứng và thu hồi tạm 

ứng vốn đầu tư.  

Trong tháng thu phí, lệ phí được 285,5 triệu đồng, lũy kế đến nay thu 

được 1.631,1 triệu đồng, đạt 73,6% chỉ tiêu giao (UBND tỉnh giao năm 2022 là 

2.215,8 triệu đồng); thu dịch vụ được 342,9 triệu đồng, lũy kế đến nay thu được 

1.383,4 triệu đồng đạt 18,4% chỉ tiêu giao (UBND tỉnh giao năm 2022 là 7.500 

triệu đồng). 

III. Kết quả thực hiện các lĩnh vực chuyên ngành 

1. Lĩnh vực đất đai 

Trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Danh mục 

các dự án phải thu hồi đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Danh mục dự 

án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục 

đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Tờ trình số 287/TTr-STNMT 

ngày 20/6/2022); Nghị quyết hủy bỏ danh mục các dự án phải thu hồi đất; danh 

mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào 

các mục đích khác mà đã quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được 

phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Tờ trình số 

288/TTr-STNMT ngày 20/6/2022). 

Trình UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Xí nghiệp Công nghiệp 

xây dựng số 1, tại Cửa Khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng; gia hạn 

tiến độ sử dụng đất cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Trường An 

Lạng Sơn tại số 29, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố 

Lạng Sơn và ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền thuê 
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đất khu đất CQ4 (nay là Lô T.M.D.V.2) tại khu Tái định cư và Dân cư Nam 

thành phố Lạng Sơn; 

Hoàn thành Báo cáo so sánh Bảng giá đất và cơ chế chính sách về bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp giữa tỉnh Lạng Sơn với các 

tỉnh giáp ranh: Thái nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang và Cao Bằng; 

Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất  dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà 

ở chia lô liền kề tại Tiểu khu tái định cư khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Lạng Sơn và dự án Khu đô thị Thương mại, căn hộ và shophouse Diamond 

Park của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam. 

Hoàn thành báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp 

giữa năm 2022 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 và trả lời nội dung 

chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII, kỳ họp thứ 

mười. 

Ban hành văn bản số 1451/STNMT-QLĐĐ ngày 08/7/2022 gửi UBND 

các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình v/v thực hiện điều chỉnh QHSDĐ và chỉnh lý hồ 

sơ, BĐĐC đảm bảo thống nhất với hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Chỉ 

thị số 364; 

Đính chính sai sót trên Giấy chứng nhận: 143 Giấy; xác nhận biến động 

trên trang 4 của Giấy chứng nhận đã cấp: 1.455 Giấy; cập nhật, chỉnh lý biến 

động vào hồ sơ địa chính đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức được 6.542 thửa 

đất; tiếp nhận và giải quyết cho tổ chức được 54 hồ sơ và hộ gia đình, cá nhân được 

970 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 tài chính sang cơ quan thuế được 09 

hồ sơ của tổ chức, 1.911 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân; cung cấp thông tin phục 

vụ nhu cầu của tổ chức, cá nhân lĩnh vực tài nguyên và môi trường được 137 

lượt; cung cấp thông tin, tài liệu cho tòa án nhân dân các cấp được 30 lượt và 

phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp thẩm định tại chỗ và định giá tài sản được 

02 vụ việc. 

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

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc UBND các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình  Đình 

lập và đơn vị thi công Dự án đo đạc đất nông, lâm trường giai đoạn 2 triển khai 

Phương án sử dụng đất công ty lâm nghiệp bàn giao về địa phương đã được 

UBND tỉnh phê duyệt. Tiến độ phương án 32 xã, thị trấn đã được phê duyệt đến 

nay như sau:  

(1) UBND huyện Hữu Lũng: Công tác thẩm định hồ sơ giao đất, cấp Giấy 

CNQSD đất theo phương án được phê duyệt của UBND huyện Lộc Bình còn chậm 

tiến độ. Tính đến ngày 10/7/2022 các đơn vị tư vấn thi công đã hoàn thiện hồ sơ 

giao đất tại các Hòa Sơn, Nhật Tiến, Thị Trấn, Minh Sơn, Hòa Thắng, Thiện 

Tân, Đồng Tân, Hồ Sơn, Tân Thành, Minh Hòa và xã Vân Nham (Đô Lương 

cũ). Đang rà soát lại và lập bổ sung các hộ còn thiếu sót, chưa đến hoàn thiện hồ 

sơ xin giao đất, cấp Giấy CNQSD đất tại các xã Tân Thành, Hòa Thắng, Hồ 

Sơn, Đông Tân, Thiện Tân và Minh Hòa. Kết quả đạt được như sau: Hoàn thành 
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lập hồ sơ xin giao đất: Xã Vân Nham 738 thửa đất/467 hộ; xã Thiện Tân 325 

thửa đất/218 hộ; xã Tân Thành 340 thửa đất/138 hộ; xã Hồ Sơn 194 thửa đất/109 

hộ; xã Đồng Tân 213 thửa đất/125 hộ. UBND huyện đã ban hành Quyết định 

giao đất đối với các xã: Nhật Tiến 22 thửa đất/18 hộ; thị trấn Hữu Lũng 24 thửa 

đất/15 hộ;  xã Hòa Thắng 406 thửa/284 hộ; xã Minh Sơn 575 thửa/392 hộ. 

(2) UBND huyện Lộc Bình:  

Phối hợp với UBND huyện Lộc Bình làm việc tại UBND xã Tam Gia để 

hướng dẫn, đôn đốc đo đạc lập phương án sử dụng đất. Trong tháng UBND 

huyện Lộc Bình đã trình phê duyệt phương án sử dụng đất tại xã Tĩnh Bắc.  

Về công tác thẩm định hồ sơ giao đất, cấp Giấy CNQSD đất theo phương án 

được phê duyệt của UBND huyện Lộc Bình còn chậm tiến độ. Lũy kế tiến độ đến 

nay tổ chức triển khai phương án sử dụng đất trên địa bàn 12/12 xã; ban hành 

Quyết định giao đất cho 05 hộ/07 thửa đất với tổng diện tích 17,42 ha tại xã Yên 

Khoái; 27 hộ/29 thửa đất với tổng diện tích 24,16 ha tại xã Quan Bản cũ (nay là 

xã Đông Quan); 20 hộ/24 thửa đất với tổng diện tích 12,41 ha tại xã Đông Quan; 

8 hộ/10 thửa đất với tổng diện tích 3,78 ha tại xã Tú Đoạn; 08 hộ/09 thửa đất với 

tổng diện tích 6,56 ha tại xã Khuất Xá; 36 hộ/64 thửa đất với tổng diện tích 

30,53 ha tại xã Xuân Dương; 09 hộ/12 thửa với tổng diện tích 1,94 ha tại thị trấn 

Na Dương. Hiện đang thẩm định hồ sơ giao đất, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đối với 48 hộ/52 thửa đất của xã Tú Mịch, 10 hộ/17 thửa đất của xã 

Hữu Khánh, 101 hộ/155 thửa đất của thị trấn Lộc Bình, 111 hộ/161 thửa đất của 

xã Nam Quan. 

(3) UBND huyện Đình Lập: Đã triển khai phương án sử dụng đất trên địa 

bàn 05/05 xã; hoàn thành lập hồ sơ xin giao đất cho 785 hộ/2.097,33 ha (Bính Xá 

148 hộ/450,57 ha; xã Cường Lợi 157 hộ/633,13 ha; xã Châu Sơn 128 hộ/635,58 

ha; xã Đình Lập 221 hộ/340,9 ha; thị trấn Đình Lập 105 hộ/37,15 ha). Đã giao 

đất, cấp Giấy CNQSD đất cho 529 hộ/780 GCN (xã Bính Xá 99 hộ/147 GCN; xã 

Cường Lợi 151 hộ/232 GCN; xã Châu Sơn 114 hộ/206 GCN; xã Đình Lập 131 

hộ/160 GCN, thị trấn Đình Lập 34 hộ/35 GCN. Số hồ sơ còn lại hiện đang thẩm 

định, hoàn thiện thủ tục giao đất, cấp giấy CN.QSD đất theo quy định. 

(4) UBND huyện Cao Lộc (01 xã Cao Lâu): Hoàn thành lập hồ sơ giao 

đất 45 hộ/69 thửa/118,53 ha. Hiện nay, tổ công tác huyện đang thẩm định hồ sơ 

để trình ban hành quyết định giao đất theo quy định. 

Ban hành văn bản hướng dẫn UBND các huyện, thành phố chủ động lập 

Thiết kế kỹ thuật dự toán - Dự án: Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính lâm nghiệp; 

cấp Giấy CNQSD đất; cập nhập cơ sở dữ liệu đất lâm nghiệp. 

Thẩm định phương án thi công trích đo địa chính phục vụ công tác GPMB 

01 công trình, dự án. 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 15 công trình. Trích đo 

được 192 thửa đất, diện tích 122,05 ha; trích lục được 1.103 thửa đất, diện tích 

258,18 ha. 

3. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 
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Tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo về công tác cấp phép hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép tài nguyên nước, phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản được 02 điểm mỏ, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên 

nước 01 công trình khai thác nước dưới đất với số tiền 18,91 triệu đồng. 

Thẩm định 04 hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản; 03 hồ sơ đề nghị cấp 

phép tài nguyên nước; 03 hồ sơ xác nhận, phê duyệt trữ lượng khoáng sản và 

thẩm định Phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện 

Chi lăng. 

Đôn đốc  nộp hồ sơ đóng cửa mỏ đá vôi Lân Lừa, xã Cai Kinh, huyện 

Hữu Lũng và tổ chức thẩm định đề án đóng cửa mỏ đá vôi Mỏ Ấm, xã Cai Kinh, 

huyện Hữu Lũng. 

Phối hợp với Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ 

Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tăng cường nhận thức trong thực thi 

chính sách pháp luật và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản, với 120 đại 

biểu tham dự. 

Xây dựng nội quy, quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên nước, môi 

trường, đất đai đối với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn tại 01 đơn vị 

4. Lĩnh vực môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, 

đa dạng sinh học 

Trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

của 01 dự án, cấp 02 Giấy phép môi trường, ban hành văn bản chỉ đạo tăng 

cường công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí nhà nước để 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Hướng dẫn thực hiện thủ tục về việc môi trường đối với: dự án Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh, 10 dự án bệnh viện tuyến huyện và 02 dự án bệnh viện tuyến tỉnh; 

dự án Thủy điện Bản Lải, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; dự án đầu tư phát 

triển cây Mắc Ca và trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Đình Lập, huyện 

Đình Lập; dự án Trạm trộn bê tông, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng. Lấy mẫu 

đối chứng trong giai đoạn vận hành thử nghiệm dự án Xưởng sản xuất nhựa 

thông Lộc Bình. 

Tổ chức kiểm tra công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng NTM tại huyện huyện Bắc Sơn và phối hợp kiểm tra công tác thực hiện 

Chương trình MTQG xây dựng NTM, NTM nâng cao trên địa bàn huyện Cao 

Lộc theo đề nghị của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; kiểm tra, làm việc với 14 

đơn vị để rà soát, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 theo 

Kế hoạch.   

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng NTM 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo 
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kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên 

tai; báo cáo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 

năm 2022; báo cáo và cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo hiện 

trạng môi trường quốc gia năm 2022; báo cáo thực trạng công tác quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thông 

tư số 20/2017/TT-BTNMT và đề xuất sửa đổi, bổ sung định mức KTKT hoạt 

động quan trắc môi trường; báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim 

hoang dã, di cư tại Việt Nam. 

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ đánh giá hiện trạng phát thải khí mê-

tan cho năm 2020 và đề xuất kế hoạch hành động phát thải khí mê-tan đến năm 

2030 theo đề nghị của Cục biến đổi khí hậu; cung cấp thông tin lập quy hoạch 

bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia; cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và làm 

việc với Nhóm chuyên gia tư vấn về xây dựng dự án ứng phó với biến đổi khí 

hậu kêu gọi vốn ODA của AFD. 

IV. Kế hoạch công tác tháng 8 

1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chung 

1.1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  

* Nhiệm vụ 1: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 56/KH-STNMT 

ngày 05/4/2022 về việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Sở Tài nguyên 

và Môi trường năm 2022 trong đó tập trung vào khắc phục 05 chỉ số đạt thấp 

điểm trong năm 2021.  

* Nhiệm vụ 2: Phối hợp với Trung tâm công nghệ chuyển đổi số, Sở 

Thông tin và Truyền thông để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên nước, 

tài nguyên khoáng sản đưa lên trục LGSP (trục liên thông) của tỉnh. 

Tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn tăng cường nhân lực đẩy nhanh tiến độ 

rà soát, tích hợp CSDL để kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm  dự án “Tăng cường quản 

lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình 

Gia, Lộc Bình” đưa vào vận hành, khai thác sử dụng. 

Trình Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu và tổ chức đấu thầu triển khai thực hiện Dự án Khung kiến trúc 

ứng dụng CNTT ngành Tài nguyên và Môi trường.  

* Nhiệm vụ 3: Thực hiện tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong 

công tác giải phóng mặt bằng của các huyện, thành phố. Tham mưu cho UBND 

tỉnh phương án xử lý, hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết khó khăn, vướng mắc các dự án trên 

địa bàn tỉnh. Đôn đốc kiểm tra quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng đối 

với 05 dự án trọng điểm của tỉnh được phê duyệt tại Quyết định số 339/QĐ-

UBND ngày 24/02/2022. 
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* Nhiệm vụ 4: Tiếp tục triển khai việc cấp Giấy  chứng  nhận  quyền  sử 

dụng đất  cho  các  tổ chức, hộ gia định cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 

số 2399/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh. 

1.2. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra theo Quyết định số 419/QĐ-

STNMT ngày 15/12/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tiếp tục thực hiện giải quyết đơn thư và tiếp công dân đầy đủ, đúng quy 

định; tham mưu các nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao. 

1.3. Công tác cán bộ, thi đua khen thưởng, công tác cải cách hành 

chính; kế hoạch - tài chính 

Công tác tổ chức cán bộ: Trình phê duyệt Đề án tổ chức lại các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và ban hành quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực 

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sau khi đề án được phê duyệt;  

Thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2022 và luân chuyển, điều 

động, bổ nhiệm cán bộ, chuyển đổi một số vị trí công tác; cử công chức, viên 

chức tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng. 

Phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cơ quan giai 

đoạn 2021-2026 (thực hiện năm 2022) và quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh 

đạo, quản lý cơ quan giai đoạn 2026-2031 theo hướng dẫn số 04-HD/TU ngày 

10/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Công tác thi đua khen thưởng: Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành 

tích trong công chức, viên chức và người lao động chào mừng Kỷ niêm 20 năm 

ngày thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/8/2002-05/8/2022) và tham gia 

hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm cụm thi đua số II (cụm Bộ) tại tỉnh Bắc Kạn. 

 Công tác cải cách hành chính, pháp chế: Phối hợp với Trung tâm phục 

vụ hành chính công của tỉnh theo dõi đôn đốc Bộ phận một cửa của Sở trực tại 

Trung tâm hành chính công và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp huyện thực 

hiện tiếp nhận, trả kết quả và hướng dẫn người dân doanh nghiệp nộp hồ sơ 

TTHC thực hiện theo quy định. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn 

người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến qua dịch 

vụ công mức độ 3, 4. 

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kế hoạch. 

Công tác văn thư, lưu trữ: Rà soát lại công tác văn thư, thực hiện bảo quản, 

đóng gói lưu trữ trong kho đối với danh mục các tài liệu phải bảo quản lâu dài. 

Công tác kế hoạch, tài chính: Tham mưu thực hiện thanh toán, giải ngân 

khối lượng các dự án đã hoàn thành theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện 

các dự án mới năm 2022.  

Tham mưu xây dựng giá đất cụ thể phục vụ các dự án và thực hiện thanh 

toán kinh phí xác định giá đất cụ thể theo quy định. 
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Trình Sở Tài chính thẩm định quyết toán dự án xây dựng hệ thống hồ sơ 

địa chính 46 xã thuộc 3 huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn và 

02 dự án nền kho thuốc bảo vệ thực vật tại thôn Dốc Mới, xã Sơn Hà, huyện 

Hữu Lũng và thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng. 

2. Kế hoạch thực hiện các lĩnh vực chuyên ngành 

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

Tiếp tục đôn đốc UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức lập điều 

chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 

2022; các chỉ tiêu sử dụng đất đảm bảo phù hợp theo Quyết định số 927/QĐ-

UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh để trình Hội đồng thẩm định quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện thẩm định hồ sơ điều chỉnh quy 

hoạch các huyện, thành phố. 

Hoàn thiện Chỉ thị của ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ 

đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về đất đai trong quá trình thực hiện dự án đầu 

tư, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai nhằm phát trển kinh tế xã hội trên địa 

bàn tỉnh. 

Hoàn thiện Quy định cụ thể điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành 

dự án độc lập quy định tại ý d điểm 5 khoản 13 Điều 1 Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị 

định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 

2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, thành phố; kiểm 

tra khu vực giáp các trục đường lớn xem có đảm bảo độ chính xác về ranh giới 

và mục đích sử dụng đất; kiểm tra tình hình sử dụng đất của một số doanh 

nghiệp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.  

Tiếp tục thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận theo quy định cho các tổ chức, hộ gia 

đình cá nhân; hoàn thiện phương án phân bổ khoanh vùng đất đai; hoàn thiện 

trình UBND tỉnh phê duyệt dự án Tổng điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm 

năng đất đai và phân hạng đất nông nghiệp tỉnh Lạng Sơn và tham mưu giải 

quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các cá nhân, tổ chức sử dụng đất. 

Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành xây dựng đề cương Dự án: 

Thành lập cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, hệ thống bản đồ địa hình quốc gia ở 

tỷ lệ 1:2.000 và 1:5.000 trên địa bàn các khu đô thị trung tâm, khu vực phát triển 

kinh tế thuộc tỉnh Lạng Sơn và Đề án ứng dụng viễn thám phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội. 

Tiếp tục phối hợp, đôn đốc UBND các huyện Hữu Lũng, Lộc Bình, Đình 

Lập, Cao Lộc triển khai thực hiện phương án sử dụng đất các công ty lâm nghiệp 

bàn giao về địa phương trên địa bàn 31 xã đã được UBND tỉnh phê duyệt và đôn 

đốc giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân với các 
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công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Thông báo số 323/TB-UBND ngày 

08/6/2022 của Ban Chỉ đạo 1546. 

Thực hiện rà soát hồ sơ nghiệm thu các dự án về xây dựng hệ thống hồ sơ 

địa chính; công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; công tác 

thẩm định hồ sơ xin cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; phương án trích đo. 

Ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ đối 

với các tổ chức, đơn vị được cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ có trụ 

sở chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2.2. Lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 

Hoàn thành dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 72-

KH/TU ngày 28/6/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc thực hiện 

Nghị quyết số10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng 

chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm 

nhìn đến năm 2045. 

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước và hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; thẩm định phương 

án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước và thẩm định tính tiền cấp quyền khai 

thác tài nguyên nước và khoáng sản theo quy định. 

Tiếp tục tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về tài nguyên 

nước, môi trường, đất đai đối với tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo kế hoạch. 

2.3. Lĩnh vực môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu, đa 

dạng sinh học 

Tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh; Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, báo Lạng Sơn, 

báo trung ương tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn 

mới trên các phương tiện thông tin đại chúng và tích hợp vào trang Web của Sở. 

Phối hợp thực hiện đăng tải trên mạng thông tin điện tử tham vấn trong 

quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường của các dự án; tiếp tục giải 

quyết hồ sơ thủ tục hành chính về môi trường theo thẩm quyền và đảm bảo thời 

gian quy định. 

Triển khai kế hoạch làm việc để rà soát, hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ 

môi trường năm 2020; tiếp tục thực hiện kiểm tra, phối hợp thanh tra, kiểm tra 

theo Kế hoạch và giải quyết phản ánh, kiến nghị cử tri (nếu có). 

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 1 năm 2022. 

Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và 

xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn đến 
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năm 2050”;  triển khai thực hiện Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích 

ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục thống kê tỉnh;          

- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;                                                    

- Lãnh đạo Sở;   

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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