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I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10

1. Kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Sở
Trong tháng Ban hành Chính sách chất lượng về chuyển đổi áp dụng Hệ
thông quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Sở và phê duyệt quy
trình thực hiện tại các phòng, đơn vị; công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù
hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở;
Trình UBND tỉnh phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu tái định cư
phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn với diện tích 1.515 m2. Tiếp tục đôn
đốc UBND các huyện, thành phố rà soát quỹ đất trên địa bàn và xây dựng
phương án xử lý 274 khu đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.
Hoàn thành công tác đúc mốc phục vụ cắm mốc ranh giới sử dụng đất
được 728/728 mốc; hoàn thành công tác đo đạc địa chính 20/49 xã thuộc dự án,
Lũy kế đến nay đã đo đạc được 5.270/14.523 ha diện tích cần đo đạc.
Trình UBND tỉnh quyết định cho Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Đình
Lập thuê đất theo quy định; ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giải
quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm
nghiệp trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 133/QĐ-BCĐ ngày 01/10/2018).
Tổ chức đối thoại với người dân có tranh chấp, khiếu nại với Công ty
nông, lâm nghiệp được 04 cuộc, cụ thể: Đối thoại với các hộ dân thôn Bản
Luồng, xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình liên quan đến đất Lâm nghiệp thuộc Công
ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bình tại Sở Tài nguyên và Môi trường và đối
thoại trực tiếp với các hộ dân tại thôn Bản Luồng; Đối thoại với các hộ dân liên
quan đến đất Lâm nghiệp Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Đông Bắc
tại xã Quảng Lạc, Tp. Lạng Sơn và xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định.
Báo cáo đề xuất UBND tỉnh về xử lý vi phạm đối với Công ty cổ phần xi
măng Đồng Bành; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định đóng cửa 06 mỏ
khoáng sản kim loại tại huyện Lộc Bình, huyện Tràng Định và huyện Bình Gia;
kiểm tra việc đóng cửa 04 mỏ khoáng sản kim loại tại xã Tràng Phái và Tân
Đoàn, huyện Văn Quan; trình UBND tỉnh thu hồi 01 Giấy phép khai thác mỏ đá
vôi Của Ngoa, xã Yên Sơn, huyện Hữu Lũng. Tham gia Đoàn kiểm tra theo
Quyết định số 716/QĐ-ĐCKS ngày 26/7/2018 của Tổng cục Địa chất và
Khoáng sản Việt Nam về việc kiểm tra hoạt động khoáng sản, bảo vệ môi
trường từ ngày 06/8-28/8/2018 đối với 09 Giấy phép khai thác trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn, trình UBND tỉnh thu hồi 04 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền
khai thác khoáng sản.
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Trong tháng tuyên truyền tập huấn về công tác bảo vệ môi trường do Tỉnh
Đoàn Lạng Sơn và Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức được 02 lớp với 370 học
viên tham dự.
Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường bổ sung 05 cơ sở có nguy cơ cao gây
ô nhiễm môi trường năm 2018, cụ thể: Công ty TNHH công nghệ luyện kim
Vicmet, Công ty Cổ phần đá mài Hải Dương, Công ty TNHH xây dựng Thành
Linh, Công ty TNHH Huy Hoàng, Công ty TNHH Tuấn Minh.
Ban hành văn bản số số 1223/STNMT-BVMT ngày 05/10/2018 về góp ý
kiến thẩm định tiêu chí xã đạt chuẩn NTM năm 2018 đối với xã Bính Xá, huyện
Đình Lập và xã Văn An, huyện Văn Quan.
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 04 huyện; trình điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch cho 05
huyện. Báo cáo điều chỉnh bảng giá các loại đất năm 2018; Trình Hội đồng thẩm
định giá đất cụ thể thẩm định 04 dự án; hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh phê
duyệt giá đất cụ thể đối với dự án đấu giá khu đất Khối 2, phường Tam Thanh;
tham mưu ban hành 02 báo cáo thuyết minh giá đất cụ thể; ban hành 12 văn bản
tham mưu, đề xuất, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về cơ chế bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư.
Trình UBND tỉnh được 13 hồ sơ giao đất, diện tích 4,74 ha; Cho thuê đất
được 13 hồ sơ, diện tích 5,57 ha; cấp được 60 Giấy chứng nhận của 06 tổ chức,
diện tích 0,84 ha. Cấp cho hộ gia đình, cá nhân được 1.223 Giấy với 1.771 thửa
đất, diện tích 194,87 ha. Trao Giấy chứng nhận đã ký còn tồn được 491 Giấy, số
Giấy còn tồn cần trao đến thời điểm báo cáo là 8.583 Giấy.
Tiếp nhận, giải quyết được 826 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 Cục Thuế và Sở Tài chính được 10 hồ sơ của tổ chức; chuyển
sang Chi cục thuế cấp huyện, thành phố được 1.274 hồ sơ của hộ gia đình, cá
nhân. Cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường được 38 lượt hồ sơ, kịp thời
đáp ứng yêu cầu của hộ gia đình, cá nhân.
Về giải quyết hồ sơ tồn đọng tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
huyện Hữu Lũng: Tổng số hồ sơ tồn đọng tính đến tháng 10 là 468 hồ sơ, trong
tháng đã giải quyết xong 145 hồ sơ, số hồ sơ tồn chuyển tháng sau tiếp tục giải
quyết 323 hồ sơ.
2.2. Lĩnh vực đo đạc bản đồ viễn thám
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
các xã đã hoàn thành được 20 xã.
Trích đo được 219 thửa đất, diện tích 33 ha; trích lục được 636 thửa đất,
diện tích 64,9 ha. Nghiệm thu sản phẩm trích đo địa chính phục vụ cho công tác
thu hồi, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng cho 05 công trình.
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2.2. Lĩnh vực khoáng sản
Trình UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng 01 mỏ khoáng sản. Báo cáo UBND
tỉnh việc khai thác đất để san lấp mặt bằng dự án chợ nông sản và khu dân cư thị
trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng (Giai đoạn 2); thăm dò, khai thác mỏ cát, sỏi tại
xã Yên Bình, huyện Hữu Lũng và lập hồ sơ khai thác khoáng sản mỏ bauxit Cốc
Hương, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng.
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra thực địa khu vực thăm dò,
khai thác được 04 mỏ cát, sỏi; Kiểm tra việc thực hiện đóng cửa mỏ, cải tạo,
phục hồi môi trường sau khai thác được 02 mỏ tại huyện Đình Lập và huyện
Bắc Sơn.
2.3. Về lĩnh vực tài nguyên nƣớc
Trình UBND tỉnh cấp được 03 giấy phép thăm dò nước dưới đất và khai
thác, sử dụng nước dưới đất. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
của 03 Công ty với tổng số tiền phê duyệt 374.125.000 đồng.
Công bố Danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên điạ bàn
tỉnh Lạng Sơn đến các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố, UBND
các xã nơi có danh mục nguồn nước phải lập hành lang.
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 01 báo cáo ĐTM; Tổ chức thẩm định 03 báo
cáo ĐTM. Thông báo kết quả thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường
bổ sung 01 mỏ; cấp 01 Giấy xác nhận công trình bảo vệ môi trường. Kiểm tra
xác nhận hoàn thành công trình BVMT được 01 dự án.
Giám sát thực địa đối với 129 điểm quan trắc môi trường đợt II trên địa
bàn. Thực hiện giám sát quan trắc môi trường định kỳ của 05 cơ sở hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tiến hành khảo sát địa điểm xây
dựng khu tập kết rác tại khu du lịch Mẫu Sơn.
Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ
môi trường 03 đơn vị: Bệnh viện điều dưỡng, Ô nhiễm hồ Phai Loạn, Bãi rác
Tân Lang và kiểm tra xác nhận công trình bảo vệ môi trường của 01 dự án.
Tổ chức thẩm định tiêu chí số 17 đối với 02 xã đạt chuẩn trong xây dựng
nôg thôn mới.
2.5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thƣ, phòng chống tham nhũng
Trong tháng Thanh tra Sở đã tiếp 13 lượt công dân (13 người); Tiếp nhận
08 đơn thuộc thẩm quyền, trong đó: đơn Khiếu nại 02 đơn, đơn đề nghị 03 đơn,
đơn tố cáo 02 đơn và 01 đơn Chủ tịch UBND tỉnh giao kiểm tra.
Thanh tra Sở đã phối hợp với Phòng Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký
đất đai kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai đối với các tổ
chức sử dụng đất thuê với Nhà nước trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, kết quả
thực hiện 02 đợt kiểm tra với 04 tổ chức, gồm: Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn, Công ty cổ phần Du lịch và XNK
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Lạng Sơn, Chi nhánh Công ty cổ phần Ngân Sơn tại thành phố Lạng Sơn và
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Vietinbank Chi nhánh Lạng Sơn.
Tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực đất
đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần thương mại
sản xuất da Nguyên Hồng. Giải quyết đơn khiếu nại của công dân về việc gây ô
nhiễm môi trường trật tự trị an tại thôn xóm đối với 03 cơ sở bóc gỗ trên địa bàn
xã Thiện Long, xã Hòa Bình, huyện Bình Gia và kiến nghị về việc ô nhiễm môi
trường do nướng thịt gia cầm tại khu phố Đinh Tiên Hoàng, Thành phố Lạng
Sơn; kiểm tra, xử lý đơn phản ánh liên quan đến Hợp tác xã Đồng Tâm; kiểm tra
giải quyết kiến nghị của Đảng ủy xã Tân Lang, huyện Văn Lãng đối với Công ty
TNHH Huy Hoàng; giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh
khóa XVI đối với Hồ Phai Loạn và Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh.
2.6. Công tác văn phòng; cải cách hành chính; kế hoạch - tài chính
Tổ chức kiểm tra, sát hạch viên chức đối với các thí sinh đủ điều kiện xét
đặc cách theo quy định.
Thực hiện rà soát, thống kê tài sản cố định trên sổ sách kế toán và thực tế
sử dụng tại các phòng thuộc sở.
Tiếp tục rà soát kinh phí thực hiện dự toán chi NSNN năm 2018, dự toán
NSNN năm 2019 của Sở và các đơn vị trực thuộc. Thực hiện thông báo 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.
Hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và
đầu tư công năm 2018; báo cáo, rà soát tình hình, tiến độ thực hiện của các dự án
do Sở làm chủ đầu tư; báo cáo công tác thi đua khen thưởng 9 tháng đầu năm 2019
của Sở.
Trang thông tin hoạt động của Sở được vận hành bảo đảm an toàn theo quy
định. Trong tháng đăng thông tin lên Website của Sở được 10 tin bài và 13 văn
bản quy phạm pháp luật.
2.7. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đƣợc UBND tỉnh giao:
- Cấp Giấy CN.QSDĐ cho tổ chức được 60 giấy, lũy kế đến thời điểm báo
cáo cấp được 168/150 Giấy, đạt 112 % kế hoạch giao. Cấp cho hộ gia đình, cá
nhân được 1.223 Giấy, lũy kế đến thời điểm báo cáo cấp được 17.079/10.000
giấy, đạt 170,8 % so với kế hoạch giao.
- Đo đạc bản đồ địa chính: đến thời điểm báo cáo đã đo đạc được
5.270/14.523 ha, đạt 36,2% kế hoạch giao;
- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính: đến thời điểm báo cáo đã xây dựng được
20 xã/91 xã, đạt 21,9% kế hoạch giao.
- Thu phí, lệ phí được: 218 triệu đồng, lũy kế đến thời điểm báo cáo đã thu
được 2.236/867 triệu đồng, đạt 257,9% kế hoạch giao.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2018

1. Về thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm đƣợc UBND tỉnh giao
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Các phòng, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm của Sở
năm 2018, đề xuất nhiệm vụ trọng tâm của sở năm 2019 theo văn bản 4052/VPTH ngày 11/10/18.
2. Nhiệm vụ thƣờng xuyên
2.1. Lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám (Phòng QLĐĐ tham
mưu thực hiện; Đ/c Thạch, Đ/c Ngô Hải PGĐ Sở theo nhiệm vụ được phân công
chỉ đạo)
(1) Tâ ̣p trung giải quyế t các nhiê ̣m vu ̣ do UBND tỉnh giao , nhất là thực
hiện các dự án tro ̣ng điể m;
(2) Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch của các
huyện, thành phố còn lại.
(3) Tổng hợp Danh mục các dự án phải thu hồi đất; Danh mục các dự án
sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để trình UBND tỉnh
trình HĐND tỉnh thông qua kỳ họp cuối năm theo quy định của Luật Đất đai.
(4) Đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở dữ
liệu địa chính 11 xã còn lại. Đôn đốc UBND các huyện, thành phố thực hiện dự
án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, xây dựng CSDL địa chính 61 xã.
(5) Tổng hợp báo cáo rà soát, phân tích, đánh giá, tổng hợp dự toán kinh
phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 gửi Bộ TNMT.
(6) Tham mưu xây dựng Bảng giá các loại đất theo Luật đất đai 2013;
(7) Tiếp tục xây dựng giá đất cụ thể phục vụ các dự án; tập trung 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; vướng mắc về cơ chế bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhất là dự án đường cao tốc
Bắc Giang - Lạng Sơn.
(8) Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về thủ tục
hành chính tại các huyện, thành phố (Tập trung kiểm tra việc thực hiện các thủ
tục tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp khi tách thửa...). Kiểm tra
tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất,
cho thuê đất trên địa bàn các huyện, thành phố.
(9) Tiếp tục nâng cao và đẩy nhanh chất lượng thẩm định công tác cấp
Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ
chức và hộ gia đình, cá nhân theo thẩm quyền được giao. Tập trung giải quyết
dứt điểm các hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đã tiếp nhận, không để hồ sơ tồn đọng,
quá hạn; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. Tham gia thực
hiện công tác cấp Giấy chứng nhận cho các Công ty Lâm nghiệp theo Kế hoạch
của Sở.
(10) Rà soát tham mưu trả lời dứt điểm các kiến nghị, đề xuất của UBND
các huyện, thành phố và các tổ chức cá nhân theo quy định.
2.2. Lĩnh vực tài nguyên nƣớc và khoáng sản (Phòng Quản lý tài
nguyên nước và khoáng sản tham mưu thực hiện; Đ/c Duyệt PGĐ Sở chỉ đạo)
(1) Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc
và các cơ quan có liên quan rà soát, đánh giá kết quả quản lý khai thác các mỏ
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đất san lấp phục vụ tuyến đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn (Báo cáo UBND
tỉnh trước ngày 15/11/2018 theo VB 4253/VP-KTN ngày 22/10/18)
(2) Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng và các cơ quan liên
quan xem xét đề nghị của Công ty TNHH Hà Lâm theo công văn số 3734/VPKTN ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh.
(3) Trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục hồ, ao, đầm không được san
lấp trên địa bàn.
(4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các mỏ đất, mỏ đá làm vật liệu
thông thường; tổ chức phương án cắm mốc ranh giới mỏ, cắm mốc hành lang
bảo vệ nguồn nước; 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...Tham mưu xử lý đối với các đơn vị không nộp tiền cấp quyền khai thác
khoáng sản; các doanh nghiệp khai thác vượt sản lượng so với công suất khai
thác.
(5) Phối hợp với Trung tâm dữ liệu tài nguyên nước - Trung tâm Quy
hoạch và điều tra TNN Quốc gia thực hiện nhiệm vụ thuộc dự án “Điều tra, tìm
kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước” theo
Quyết định số 3286/QĐ-BTNMT ngày 16/12/2015.
(6) Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước
và khoáng sản theo quy định.
2.3. Lĩnh vực Bảo vệ Môi trƣờng (Chi cục BVMT tham mưu thực hiện.
Đ/c Duyệt PGĐ Sở chỉ đạo)
(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.
(2) Tiếp tục thực hiện kết luận của thường trực HĐND về ảnh hưởng của
hoạt động sản xuất chì thỏi của Công ty CP Kim loại màu Bắc Bộ.
(3) Tham mưu triển khai thực hiện Hợp phần BĐKH thuộc Chương trình
mục tiêu ứng phó với BĐKH và TTX giai đoạn 2016-2020; kiểm tra, đánh giá
chất lượng rà soát thủ tục hành chính năm 2018 theo Kế hoạch số 160/KHUBND, ngày 30/12/2018 của UBND tỉnh.
(4) Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp
luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác đá trên địa bàn huyện Hữu
Lũng theo công văn số 3857/VP-BTCD của UBND tỉnh; xử lý nghiêm các
trường hợp vi phạm theo quy định và đôn đốc khắc phục các tồn tại trong hoạt
động khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản theo công văn
số 4007/VP-KTN ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh.
(5) 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.
(6) Rà soát, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ: Đa dạng sinh học, biến đổi
khí hậu và khí tượng thủy văn theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.
2.4. Công tác Thanh tra (Thanh tra Sở tham mưu thực hiện; Giám đốc
Sở chỉ đạo)
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(1) 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
của các đơn vị, tổ chức về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn (đối với 01 tổ chức còn lại).
(2) Báo cáo kiểm tra, xử lý đơn của công dân xã Còn Vèn, xã Hồng phong,
huyện Cao Lộc kiến nghị về HTX Đồng Tâm; xem xét, xử lý các kiến nghị của
11 hộ dân và ông Vi Văn Huấn thôn Đồng Lai, xã Đồng Tân. Kiểm tra xử lý và
giải quyết đơn của ông Nguyễn Văn Binh tại huyện Hữu Lũng
(3) Tiếp tục thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh vực đất
đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần thương mại
sản xuất da Nguyên Hồng theo Quyết định 286/QĐ-STNMT ngày 11/9/2018
của Sở.
(4) Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019.
(5) Tập trung rà soát tham mưu giải quyết các hồ sơ, vụ việc tồn đọng đã
giao; thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo thuộc
thẩm quyền theo quy định.
2.5. Công tác Văn phòng (Văn phòng Sở tham mưu thực hiện, Các đ/c
Lãnh đạo sở theo nhiệm vụ được phân công chỉ đạo thực hiện).
(1) Tham mưu sắp xếp lại tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi
trường tại địa phương 3926/VP-NC ngày 03/10/2018 của Văn phòng UBND
tỉnh.
(2) Hoàn thiện Quy hoạch chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và
tương đương thuộc Sở theo Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 15/3/2017 của
Ban Tổ chức tỉnh ủy.
(3) Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng viên chức năm 2018 theo đúng
kế hoạch đã đề ra.
(4) Trình Giám đốc Quyết định công bố Phương án rút ngắn thời gian thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với một số TTHC lĩnh vực
TNM&MT (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.
(5) Thực hiện công tác kê khai tài sản thu nhập năm 2018 theo quy định.
(6) Rà soát, bổ nhiệm kế toán tại các đơn vị sự nghiệp; rà soát lao động
hợp đồng tại các đơn vị trực thuộc.
(7) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn việc thực hiện các quy định về thủ tục
hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành.
(8) Rà soát sửa đổi Quy chế hoạt động của Sở; Quy định đánh giá, xếp
loại các phòng, đơn vị và đánh giá cán bộ; quy chế thi đua khen thưởng; Quy
định xét công nhận sáng kiến của cơ quan.
2.6. Công tác Kế hoạch - Tài chính (Phòng Kế hoạch tài chính tham
mưu thực hiện, Giám đốc Sở chỉ đạo)
(1) Tổng hợp, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, tính thiết thực, hiệu
quả của các cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực được giao do HĐND, UBND tỉnh
ban hành; Tham mưu báo cáo đề xuất với UBND tỉnh điều chỉnh các cơ chế,
chính sách không hiệu quả, không còn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
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(2) Báo cáo kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm
năm 2018 của UBND tỉnh.
(3) Báo cáo làm rõ thu chi tài chính, ngân sách trước khi sáp nhập 03 đơn
vị, báo cáo giám đốc Sở để xử lý dứt điểm, công khai minh bạch trong quản lý tài
chính. Báo cáo kiểm tra công tác quản lý tài chính tại của Trung tâm CNTT
TNMT.
(4) Tiếp tục thảo luận dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính 3
năm 2019-2021 của Sở và các đơn vị tại Sở Tài chính. Thực hiện 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.
(5) Tổng hợp kinh phí kiểm kê, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
năm 2019.
3. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
3.1. Văn phòng Đăng ký đất đai (Đ/c Chu Văn Thạch PGĐ Sở chỉ đạo)
(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) Tiếp tục 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 tổ chức, cá nhân theo quy định.
(4) Tham mưu thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2018 theo quy định.
3.2. Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT (Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ
Sở chỉ đạo)
(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) 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.
(5) 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.
3.3. Trung tâm Tài nguyên và Môi trƣờng (Đ/c Ngô Viết Hải PGĐ Sở
chỉ đạo)
(1) Rà soát lại chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, rà soát sửa đổi bổ
cung các quy chế, quy định của đơn vị (Nhiệm vụ chuyển tiếp từ tháng 9).
(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(Nhiệm vụ
chuyển tiếp từ tháng 9).
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(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 (Nhiệm vụ chuyển tiếp từ tháng 9).
(4) Rà soát, tham mưu xử lý các khu đất công được giao quản lý theo quy
định. Tham mưu thực hiện đấu giá các khu đất theo kế hoạch tỉnh giao.
III. 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 11/2018
- Thành phần: Thực hiện theo quy chế làm việc.
- Thời gian: Ngày 25/11 (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
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.
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