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Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019  

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 
 

 Thực hiện Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019. Sở Tài nguyên và Môi 

trường xây dựng kế hoạch thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh 

phê duyệt năm 2019 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 08 nhiệm 

vụ trọng tâm trong năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND 

tỉnh giao tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn; Kịp thời đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo hoàn thành có chất lượng đáp ứng thời 

gian. 

 2. Yêu cầu 

 Từng nhiệm vụ được cụ thể hóa, xác định rõ các nội dung, công việc phải 

thực hiện, thời gian hoàn thành; phòng chuyên môn và công chức chủ trì, phối 

hợp chịu trách nhiệm thực hiện, lãnh đạo sở trực tiếp chỉ đạo. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ thứ nhất: Tập trung giải quyết các nhiệm vụ được UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, không để tình trạng chậm muộn, quá hạn. 

 (1) Các phòng, đơn vị chuyên môn được giao tham mưu tập trung, ưu tiên 

giải quyết các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở, 

không để tình trạng chậm muộn, quá hạn. Trường hợp vụ việc phức tạp, không 

đảm bảo thời gian thực hiện cần chủ động tham mưu đề xuất báo cáo UBND 

tỉnh điều chỉnh gia hạn thời gian. 

Giao Văn phòng Sở chủ trì, đôn đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện. 

Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo. Thời gian thực hiện: 

Cả năm 2019. 

 (2) Văn phòng Sở thường xuyên giám sát, đôn đốc, theo dõi các phòng, 

đơn vị thuộc Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao, không để tình trạng chậm muộn, quá hạn. Chậm nhất vào sáng thứ 5  

hàng tuần, Văn phòng Sở liên hệ với Văn phòng UBND tỉnh để rà soát, đối 
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chiếu các nhiệm vụ được giao trong tuần; đồng thời rà soát, đôn đốc các phòng, 

đơn vị thực hiện.  

 Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. Thời gian thực hiện: Cả năm 2019. 

(3) Văn phòng Sở tiếp tục tham mưu vận hành phần mềm Quản lý nhiệm 

vụ của UBND tỉnh, thường xuyên cập nhật, xử lý văn bản trên phần mềm; đảm 

bảo xử lý đúng quy trình, đúng theo Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ của Sở. 

 Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. Thời gian thực hiện: Cả năm 2019. 

  2. Nhiệm vụ thứ hai: Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách thủ 

tục hành chính: Không để chậm hẹn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính các 

lĩnh vực về tài nguyên và môi trường đối với tổ chức. Giảm tỷ lệ chậm muộn 

trong giải quyết thủ tục hành chính hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở xuống dưới 5%. 

Tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ 

tục hành chính. Nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ, siết chặt kỷ 

luật kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ. 

(1)  Các phòng, đơn vị: Phòng Quản lý đất đai, Phòng Quản lý tài nguyên 

nước và khoáng sản, Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai 

thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, giao 

cán bộ thực hiện đảm bảo thời gian theo quy định.  

Giao Văn phòng Sở chủ trì, đôn đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện. 

Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo. Thời gian thực hiện: 

Cả năm 2019. 

(2) Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo các Chi nhánh thực hiện việc tiếp 

nhận và trả kết quả đối với  hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  cho 

hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của Sở đảm bảo đúng trình tự và thời 

gian quy định. Phấn đấu giảm tỷ lệ chậm muộn xuống dưới 5%.  

Giao Văn phòng Sở đôn đốc thực hiện. Đồng chí Chu Văn Thạch, Phó 

Giám đốc Sở chỉ đạo. Thời gian thực hiện: Cả năm 2019. 

(3) Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường chủ trì, phối 

hợp với Viễn thông Lạng Sơn và Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 

tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục 

hành chính cấp tỉnh. Phối hợp với Cục Thuế tỉnh triển khai phần mềm liên thông 

chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính với ngành thuế. Nghiên cứu tham 

mưu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc luân chuyển, giải quyết hồ sơ, thủ 

tục hành chính từ các Chi nhánh về Văn phòng Đăng ký đất đai của Sở đảm bảo 

thuận tiện, nhanh chóng. 

Văn phòng Sở tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin và tổ chức triển khai 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Sở theo lộ trình, kế 

hoạch của tỉnh.  
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Đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo. Thời gian thực hiện: 

Cả năm 2019. 

(4) Các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục cải tiến lề lối làm việc; nâng cao 

vai trò, tinh thần trách nhiệm, năng lực, hiệu quả giải quyết công việc của cán 

bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

 Giao Văn phòng Sở chủ trì, đôn đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện. 

Đồng chí Nguyễn Đình Duyệt, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo. Thời gian thực hiện: 

Cả năm 2019. 

3. Nhiệm vụ thứ ba: Tham mưu triển khai công tác đăng ký đất đai theo 

quy định tại Điều 95 Luật Đất đai đối với các thửa đất chưa được đăng ký, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác 

gắn liền với đất. 

 (1) Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu cho Sở trình ban hành Kế 

hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện công tác đăng ký đất đai theo quy 

định tại Khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai đối với các thửa đất chưa được đăng ký, 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn 

liền với đất. 

 (2) Văn phòng Đăng ký đất đai tham mưu tổ chức triển khai đôn đốc thực 

hiện kế hoạch tại các huyện, thành phố. Phối hợp với các huyện thành phố tổ 

chức kê khai, đăng ký các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền. 

 Đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo. Thời gian thực hiện: 

Từ năm 2019 đến hết năm 2020. 

4. Nhiệm vụ thứ tư: Thực hiện công tác hậu kiểm (100% các kết luận 

thanh tra, kiểm tra từ năm 2018 trở về trước) đối với  lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường, trọng tâm là lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường. 

 (1) Thanh tra Sở tham mưu rà soát các kết luận thanh tra, kiểm tra từ năm 

2018 trở về trước thuộc chức năng, nhiệm vụ của sở được phân công để xây 

dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện xử lý dứt điểm các nhiệm vụ thuộc 

thẩm quyền; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức hậu kiểm đối với các nội 

dung có văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện để kịp thời đôn đốc nhắc nhở, báo 

cáo cấp có thảm quyền xử lý theo quy định. 

   (2) Các phòng, đơn vị thuộc Sở rà soát, tham mưu thực hiện các kết luận 

thanh tra, kiểm tra thuộc thẩm quyền.    

Giao Thanh tra Sở chủ trì, các phòng, đơn vị có liên quan phối hợp thực 

hiện. Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo.Thời gian hoàn thành trước quý IV năm 

2019. 

5. Nhiệm vụ thứ năm: Hoàn thành việc lập bản đồ ranh giới và hồ sơ 

ranh giới sử dụng đất, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính đối với diện tích đất 

có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh. Tập trung giải quyết 

tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ nông lâm trường tại các huyện: Hữu 
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Lũng, Lộc Bình, Đình Lập; giải quyết 09 vụ (thôn Thái Bình, xã Thái Bình, 

huyện Đình Lập; thôn Bản Luồng, xã Tú Đoạn, Nà U Kéo Cọ, xã Lợi Bác, 

thôn Bản Trong, Bản Màng, Co Sai, xã Sàn Viên, xã Tam Gia và xã Nam 

Quan, huyện Lộc Bình; thôn Dân Tiến, thôn Gốc Sau, xã Thiện Kỵ huyện 

Hữu Lũng và xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định). 

(1) Tiếp tục đôn đốc các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc 

đo đạc trước ngày 15/3/2019 để kiểm tra nghiệm thu, hoànthiện và bàn giao sản 

phẩm trước ngày 30/3/2019. 

(2) Tham mưu trình Ban chỉ đạo ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai 

thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các 

công ty lâm nghiệp; 

(3) Đôn đốc UBND các huyện, thành phố chỉ đạo phòng chuyên môn và 

UBND cấp xã đề xuất phương án sử dụng đất đối với các xã đã hoàn thành công 

tác đo đạc chỉnh lý hồ sơ địa chính. Thời gian hoàn thành trong tháng 5 năm 

2019. 

Giao phòng Quản lý đất đai chủ trì tham mưu thực hiện. Đồng chí Ngô 

Viết Hải phó giám đốc Sở chỉ đạo. 

6. Nhiệm vụ thứ sáu: Tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng, vận hành 

cơ sở dữ liệu địa chính tại 127 xã. 

 (1) Phòng Quản lý đất đai tập trung đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thiện 

bàn giao sản phẩm cơ sở dữ liệu địa chính đối với 09 xã chưa hoàn thành. Tiếp 

tục đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện công tác đo đạc chỉnh lý 

bản đồ địa chính, cấp giấy CNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 61 xã, 

phường, thị trấn còn lại chưa thực hiện trên địa bàn tỉnh (Theo công văn số 

570/UBND-KTN ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh).  

 (2) Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT chủ trì phối hợp với Văn 

phiòng Đăng ký đất đai xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán 

bộ, cong chức, viên chức thực hiện thủ tục hành chính, vận hành cơ sở dữ liệu 

địa chính. 

 (3) Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo các Chi nhánh thực hiện nghiêm 

túc việc cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính đối với 127 xã đã tích hợp. 

Đồng chí Ngô Viết Hải, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo. 

7. Nhiệm vụ thứ bẩy: Tổ chức khảo sát, lập Đề án quy hoạch các địa 

điểm để thực hiện dự án đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

trình UBND tỉnh trước tháng 5/2019. 

 (1) Phòng Kế hoạch Tài chính tham mưu thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu theo quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 17/01/2019. 

 Đồng chí Chu Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo, Thời gian hoàn 

thành trong tháng 4 năm 2019. 
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 (2) Phòng Quản lý đất đai phối hợp với đơn vị tư vấn tham mưu thực hiện 

Đề án Quy hoạch các địa điểm tạo quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

(Rà soát các địa điểm, khu vực quỹ đất có vị trí thuận lợi để kết nối với tuyến 

đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn và đường Quốc lộc 1A thuộc địa bàn các 

huyện: Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc và Thành phố Lạng Sơn để tạo quỹ đất 

thu hút đầu tư). 

Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo, Thời gian hoàn thành trình UBND tỉnh 

trước tháng 5 năm 2019. 

8. Nhiệm vụ thứ tám: Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, giám sát, 

đánh giá, thẩm định tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (từ 

chỉ tiêu 17.2 đến chỉ tiêu 17.7) trong Chương trình xây dựng nông thôn mới 

(1) Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019  

(2) Tổ chức kiểm tra, rà soát thực tế tình hình thực hiện tiêu chí môi 

trường tại các xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019. 

(3) Phối hợp tổ chức tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn về công tác bảo 

vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới (trong đó: đặc biệt quan tâm 

hướng dẫn kỹ phương pháp thực hiện tiêu chí về môi trường) tại các xã điểm 

phấn đấu đạt tiêu chí môi trường năm 2019. 

 (4) Huy động mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ các xã điểm phấn đấu thực hiện 

đạt tiêu chí môi trường trong năm 2019. 

 (5) Tiếp tục giám sát, theo dõi việc duy trì thực hiện tiêu chí môi trường 

tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. 

 (6) Phối hợp kiểm tra, đánh giá và xác nhận mức độ hoàn thành tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông thôn mới. 

Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu thực hiện. Đồng chí Nguyễn Đình 

Duyệt phó giám đốc Sở chỉ đạo. Thời gian thực hiện: Cả năm 2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ các nhiệm vụ theo Kế hoạch, Trưởng các phòng, đơn vị trực 

thuộc theo nhiệm vụ được giao phải bám sát kế hoạch, chỉ đạo cụ thể, phân công 

công chức, viên chức tổ chức thực hiện. Kịp thời báo cáo các vướng mắc, phát 

sinh để có hướng chỉ đạo thực hiện. 

2. Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, 

đôn đốc thực hiện. 

- Định kỳ hằng tuần, Văn phòng Sở tổng hợp kết quả triển khai thực hiện, 

phục vụ công tác giao ban tuần của lãnh đạo, báo cáo Giám đốc để chỉ đạo. 

- Định kỳ hằng tháng, Phòng Kế hoạch - Tài chính tổng hợp kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ, phục vụ họp giao ban Sở hàng tháng. Đề xuất, báo cáo lãnh 

đạo Sở những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. 
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3. Các đồng chí lãnh đạo Sở theo phân công tập trung chỉ đạo, đảm bảo 

hoàn thành 08 nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định của UBND tỉnh./. 

  

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

- Giám đốc, các Phó giám đốc sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (TTCNTTTN&MT 

đăng tải lên website của Sở);    

- Phòng TN&MT các huyện, thành phố;                                                                                      

- Lưu: VT, KHTC.  

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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