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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Số: 686 /BC-STNMT Lạng Sơn, ngày 17 tháng  12  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

 Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thƣởng năm 2019,  

Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 2020 

  

 Thực hiện chƣơng trình, kế hoạch công tác thi đua khen thƣởng của Cụm II 

các cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh, căn cứ Hƣớng dẫn số 259/HD-SNV 

ngày 14/11/2019 của Sở Nội vụ về tổng kết công tác thi đua, khen thƣởng năm 

2019, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng, báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công 

tác khen thƣởng năm 2019 nhƣ sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

PHONG TRÀO THI ĐUA, CÔNG TÁC KHEN THƢỞNG NĂM 2019 

 

 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VỀ CÔNG TÁC THI 

ĐUA, KHEN THƢỞNG  

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền đối với 

công tác thi đua, khen thƣởng 

 Thực hiện phong trào thi đua yêu nƣớc năm 2019 do Bộ Tài nguyên và 

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

và Môi trƣờng đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2018, gắn với tổng 

kết công tác thi đua, khen thƣởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua phấn 

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đƣợc giao năm 2019; đồng thời tổ 

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

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

thuộc Sở và 100% công chức, viên chức, ngƣời lao động đã đăng ký danh hiệu thi 

đua và các hình thức khen thƣởng năm 2019. 

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

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

triêṭ các chủ trƣơng , chính sách của Đảng , pháp luâṭ của Nhà nƣớc nhằm nâng 

cao nhâṇ thƣ́c cho cán bô ̣, đảng viên, công chƣ́c, viên chƣ́c và ngƣời lao đôṇg về 

công tác thi đua , khen thƣởng; đồng thời chỉ đạo rà soát , ban hành các quy định 

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

tại Sở; thƣờng xuyên kiểm tra , đôn đốc, hƣớng dẫn các phòng , đơn vị cụ thể hóa 

các nội dung thi đua để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đƣơc̣ 

giao.  

 2. Việc xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác thi 

đua, khen thƣởng năm 2019 
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 Năm 2019, Sở xây dựng, ban hành 10 văn bản chỉ đạo, thực hiện công tác 

thi đua, khen thƣởng. 

(Có biểu tổng hợp các văn bản theo phụ lục I) 

 3. Đánh giá chất lƣợng hiệu quả hoạt động của Hội đồng thi đua, khen 

thƣởng và Hội đồng sáng kiến của Sở 

 3.1. Hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng 

 Hội đồng thi đua, khen thƣởng Sở Tài nguyên và Môi trƣờng gồm 09 thành 

viên; Giám đốc Sở là Chủ tịch Hội đồng, các thành viên gồm có đại diện các 

đoàn thể, Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trƣởng phòng Kế hoạch - 

Tài chính và 01 cán bộ Văn phòng Sở làm thƣ ký Hội đồng. Trong năm 2019, 

Hội đồng đã tham mƣu, đề xuất giúp Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch về công 

tác thi đua, khen thƣởng (TĐKT), tổ chức phát động, chỉ đạo, hƣớng dẫn thực 

hiện các phong trào thi đua trong mọi lĩnh vực hoạt động của ngành và nhiệm vụ 

quản lý của cơ quan, đảm bảo cho phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu 

rộng, đúng hƣớng, thiết thực và có hiệu quả.  

3.2. Về tổ chức hoạt động của Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp, 

đề tài nghiên cứu  

Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu Sở Tài nguyên 

và Môi trƣờng gồm 07 thành viên; Giám đốc Sở là Chủ tịch Hội đồng, các thành 

viên gồm có đại diện Đảng ủy, lãnh đạo Sở, Công đoàn, Đoàn thanh niên (Khi 

cần thiết Hội đồng đƣợc phép thành lập tổ chuyên gia giúp Hội đồng thẩm định 

đánh giá sáng kiến của các cá nhân, tập thể).   

 4. Tham gia các hoạt động của Cụm 

Là thành viên của Cụm các cơ quan quản lý chuyên ngành, năm 2019 Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế hoạt động của 

Cụm, nhƣ: Ký giao ƣớc thi đua, đăng ký nội dung thi đua; xây dựng kế hoạch 

công tác thi đua, khen thƣởng; tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản của 

Cụm và thực hiện đầy đủ chế độ thông tin báo cáo, tham dự đầy đủ các cuộc họp 

do Cụm tổ chức theo quy định.   

 II. KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA, NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

 1. Công tác tổ chức triển khai các phong trào thi đua 

Phát huy những kết quả đạt đƣợc trong phong trào thi đua năm 2018, trong 

năm 2019, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi 

trƣờng, của Cụm các cơ quan quản lý chuyên ngành và các văn bản của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về công tác thi đua, khen thƣởng năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 16/01/2019 

về thực hiện công tác thi đua, khen thƣởng năm 2019, trong đó chỉ đạo các 

phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục đổi mới các phong trào thi đua và công tác khen 

thƣởng; tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ và phát huy tinh thần trách nhiệm của 

công chức, viên chức, ngƣời lao động ngành tài nguyên và môi trƣờng Lạng Sơn 

tích cực thi đua  khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các 
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chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng các 

ngày lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2019.    

 2. Kết quả phong trào thi đua đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị 

 2.1. Công tác cải cách hành chính  

 a. Công tác tham mƣu xây dựng văn bản quy phạm pháp luâṭ 

 Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng phối hợp với các cấp , các ngành  

tham mƣu ban hành 03Quyết định và hoàn thiện dự thảo 01quyết định để cụ thể 

hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luâṭ của Nhà nƣớc,làm cơ 

sở để chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nƣớc trên lĩnh vực tài nguyên và 

môi trƣờng, đặc biệt là lĩnh vực đất đai. 

 Ban hành Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 18/01/2019 về kế hoạch cải 

cách hành chính năm 2019, theo đó chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục 

triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 

2017-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng ; tham mƣu hoàn thiện thể chế đối 

với lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế -xã hội, 

tạo cơ chế thông thoáng , thuâṇ lợi , minh bạch để đẩy mạnh thu hút đ ầu tƣ của 

tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC); công khai , minh 

bạch; giảm thời hạn giải quyết TTHC ; cắt giảm các quy định , TTHC rƣờm rà , 

chồng chéo, không còn phù hợp nhằm nâng cao chất lƣợng TTHC về  lĩnh vực tài 

nguyên và môi trƣờng; tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lƣợng 

công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, kỷ luâṭ, kỷ cƣơng hành chính. 

 Sở đã tham mƣu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố 92 thủ tục 

hành chính tiếp nhâṇ và không tiếp nhâṇ tại Bộ phâṇ một cửa các cấp , tiếp nhâṇ 

qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Quyết định công bố 09 thủ tục 

hành chính mới ban hành , 27 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký biện pháp 

bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng . Rà soát, 

đánh giá đề nghị đơn giản hóa rút ngắn thời hạn giải quyết 08 TTHC, thời gian đề 

nghị cắt giảm mỗi TTHC là 05 ngày (Cắt giảm nhiều nhất là 25%, thấp nhất là 

12%). 

 Tiếp tục công bố số điện thoại, email và đƣờng dây nóng; duy trì tiếp nhâṇ, 

xử lý thông tin phản ánh của công dân doanh nghiệp về đất đai; tiếp tục ủy quyền 

cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký cấp Giấy chứng nhâṇ quyền sử 

dụng đất nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC ; duy trì áp dụng phần 

mềm dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các hồ sơ cấp Giấy chứng nhâṇ 

quyền sử dụng đất, cơ bản hiệu quả, nhanh chóng, giảm tỷ lệ hồ sơ châṃ muộn . 

Phối hợp với Cục Thuế tỉnh, VNPT Lạng Sơn xây dựng phần mềm luân chuyển 

hồ sơ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính liên thông sang cơ quan Thuế để đảm bảo 

quy trình đƣợc đầy đủ, khép kín , nhanh chóng và hiệu quả . Hiện nay , đang thí 

điểm thực hiện luân chuyển chính thức các hồ sơ đất đai liên thông sang cơ quan 

Thuế. 
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 b) Công tác đào tạo, bồi dƣỡng, kiện toàn tổ chức bộ máy  

 Điều động 04 công chức viên chức ; biệt phái 06 viên chức; điều động và 

bổ nhiệm 03 công chức; tiếp nhâṇ 02 công chức; tiếp nhâṇ và bổ nhiệm 01 công 

chức; 01 trƣờng hợp nghỉ hƣu hƣởng Bảo hiểm theo chế độ; chấm dứt hợp đồng 

theo Nghị định 68/NĐ-CP đối với 05 trƣờng hợp; tuyển dụng 02 viên chức làm 

việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai;  

 Cử 01 công chức thi nâng ngạch Thanh tra viên chính ; 05 công chức tham 

gia lớp bồi dƣỡng ngạch chuyên viên chính ; 11 công chức tham gia lớp trung cấp 

lý luâṇ chính trị ; 02 công chức tham gia lớp cao cấp lý luâṇ chính trị ; 05 cán bộ 

tham gia bồi dƣỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng; 03 công chức tham gia lớp bồi 

dƣỡng lãnh đạo quản lý cấp Sở; 04 công chức, viên chức tham gia huấn luyện 

DQTV. 

 Tổ chức tâp̣ huấn theo cụm về nghiệp vụ theo vị trí việc làm tại 11 huyện, 

thành phố Lạng Sơn thu hút hơn 600 học viên tham gia. 

 Hoàn thành báo cáo về công tác cán bộ : Báo cáo danh sách , số lƣợng lao 

động hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP đã thu hồi , cắt góc và danh sách 

HĐLĐ theo Nghị định 68/NĐ-CP trong cơ quan, tổ chức hành chính; 

 Cung cấp: số liệu phƣơng án giao biên chế năm 2020; tài liệu phục vụ công 

tác kiểm tra, sát hạch đối với đối tƣợng tiếp nhâṇ không qua thi tuyển công chức 

năm 2019; danh sách công chức tham dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên 

chính năm 2019; cung cấp danh sách cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hƣu đúng 

tuổi, thôi việc giai đoạn 2015-2019 và thông tin bổ nhiệm công chức chuyên viên 

chính năm 2018. 

 Cử cán bộ tham dự các hội nghị, hội thảo, Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc... 

 Quyết định Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Trung tâm 

Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trƣờng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng Lạng Sơn; quyết định giao biên chế công chức năm 2019; Quyết định giao 

chỉ tiêu số lƣợng ngƣời làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lâp̣ trực thuộc Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng năm 2019. 

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

2.2.1. Kết quả thực hiện 08 nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 

 Căn cứ Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh 

phê duyệt 8 nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đã ban hành Kế 

hoạch số 23/KH-STNMT ngày 06/3/2019 triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng 

tâm năm 2019 của Sở. Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

đã hoàn thành 08/08 nhiệm vụ trọng tâm. 

 2.2.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã đăng ký với Cụm II 

 - Tính đến thời điểm báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đã cấp đƣợc 

tổng số 15.623 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đạt 312,5% so với chỉ tiêu 
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UBND tỉnh giao (cấp cho các tổ chức 218 giấy, đạt 145,3% so với chỉ tiêu giao; 

cấp cho hộ gia đình, cá nhân đƣợc 15.405 giấy, đạt 317,6 % so với chỉ tiêu giao).   

 - Thu phí, lệ phí: Đã thu đƣợc 2.930/1.543 triệu đồng, đạt 189,9% so với chỉ 

tiêu giao. 

  2.2.3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  

2.2.3.1. Lĩnh vực quản lý đất đai; Đo đạc bản đồ và Viễn thám 

a) Lĩnh vực đất đai 

Công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Hoàn thành trình UBND tỉnh 

phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của 11/11 huyện, thành phố; ban hành 

văn bản hƣớng dẫn các huyện lập hồ sơ trình Thủ tƣớng Chính phủ chấp thuận 

các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và tham 

mƣu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 43/NQ-HĐND 

ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất năm 

2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 

của HĐND tỉnh về bổ sung danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng 

phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh; 

đôn đốc, hƣớng dẫn UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ trình bổ sung 

kế hoạch sử dụng đất năm 2019 để xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy 

định. 

Công tác thống kê; kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất: 

Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2018; triển khai thực hiện công tác 

kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo đúng thời 

gian, phƣơng án kiểm kê của tỉnh. 

Công tác bồi thƣờng, GPMB và giá đất: Tiếp tục tham mƣu cho UBND tỉnh 

đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn vƣớng mắc trong công tác bồi thƣờng giải 

phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tập trung tham mƣu chỉ 

đạo, đôn đốc UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc và Thành phố 

Lạng Sơn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh về kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đƣờng cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn. Kết quả đã ban hành 38 văn bản giải quyết các vƣớng mắc về 

cơ chế bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ khi Nhà nƣớc thu hồi đất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thẩm định đƣợc 29 dự án; 

tham mƣu cho UBND tỉnh ban hành 22 quyết định phê duyệt giá đất cụ thể.    

Công tác thu hồi, giao đất, thuê đất, xác định nghĩa vụ tài chính: Sở đã tập 

trung tham mƣu, trình UBND tỉnh ban hành đƣợc 51 quyết định thu hồi, giao đất 

cho tổ chức, diện tích 146 ha; 29 quyết định cho thuê đất cho tổ chức, diện tích 

110ha; đăng ký biện pháp giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ và tài sản khác gắn liền 

với đất 42 hồ sơ của tổ chức và 7.880 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân; chuyển 

thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính 135 hồ sơ của tổ chức, 11.850 hồ sơ của 

hộ gia đình, cá nhân. 

b) Lĩnh vực Đo đạc bản đồ và Viễn thám 
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Công tác đo đạc, giải quyết tranh chấp đất có nguồn gốc từ nông, lâm 

trƣờng: Sở tâp̣ trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc; giải quyết tranh chấp 

đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan; Tiến hành bàn giao hồ sơ, 

tài liệu và giao đất tại thực địa phần quỹ đất các Công ty nông, lâm nghiệp trả về 

địa phƣơng tổng 42/49 xã cho các huyện để lập phƣơng án sử dụng đất (07 xã 

còn lại là đất Công ty chè Thái Bình và đất Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên 

ko có đất trả về địa phƣơng đã hoàn thành kiểm tra nghiệm thu, hiện nay các đơn 

vị đang hoàn thiện bàn giao sản phẩm); Hoàn thành xây dựng Đề cƣơng phƣơng 

án sử dụng đất chung để UBND huyện thống nhất tổ chức thực hiện. Phối hợp với 

UBND huyện Lộc Bình tổ chức đối thoại với các hộ dân thôn Bản Luồng theo 

văn bản số 2009/VP-BTCD của UBND tỉnh,  giải quyết xong các vụ việc tại xã 

Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng. 

Công tác đo đạc bản đồ và viễn thám: Tiếp tục đƣợc Sở đôn đốc các đơn vị 

tƣ vấn hoàn thiện bàn giao sản phẩm cơ sở dữ liệu địa chính để tích hợp, vận 

hành, khai thác sử dụng. Lũy kế đến nay đã hoàn thành kiểm tra nghiệm thu 165 

xã, bàn giao sản phẩm 157 xã và tích hợp đƣa vào vận hành CSDL địa chính 

đƣợc 151 xã, phấn đấu đến hết năm 2019 hoàn thành bàn giao và tích hợp 165 xã; 

cập nhật 23 hồ sơ của tổ chức và 1.250 hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân.  

Ngoài ra Sở đã hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án xác định các 

điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội dọc tuyến đƣờng cao tốc Bắc 

Giang - Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2035 và triển khai thực hiện dự án Tăng 

cƣờng quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 04 

huyện Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia và Lộc Bình (Giai đoạn 1, năm 2019).  

 2.2.3.2. Lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và  khoáng sản 

Tập trung tham mƣu cho tỉnh tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc về tài 

nguyên nƣớc và khoáng sản theo đúng quy định; kiểm soát chặt chẽ các mỏ đất 

cung cấp xây dựng đƣờng cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trong việc cải tạo, phục 

hồi môi trƣờng, cắt tầng đƣa mỏ về trạng thái an toàn, san gạt mặt bằng khu vực 

khai thác; xử lý nghiêm các trƣờng hợp vi phạm trong việc san lấp trái phép, cố 

tình chây ỳ không thực hiện cải tạo phục hồi môi trƣờng theo quy định. Tham 

mƣu giải quyết những vƣớng mắc xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

phải nộp năm 2019 đối với các doanh nghiệp. Tham mƣu cho UBND tỉnh về khu 

vực dự kiến đấu giá quyền khai thác khoáng sản; Báo cáo UBND tỉnh về việc 

khai thác cát, sỏi phục vụ công trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã 

Xuân Mãn, huyện Lộc Bình; Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra hoạt động khai 

thác, chế biến cát, sỏi tại xã Song Giáp, huyện Cao Lộc. 

 Triển khai dự án khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt 

động khoáng sản trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch quản lý các hoạt động khoáng 

sản; cấp phép thăm dò khai thác khoáng sản không bị chồng lấn vào quy hoạch 

phát triển kinh tế của tỉnh; phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh; Tiến hành rà soát bổ sung nhu cầu thực hiện điều tra, tìm kiếm nguồn nƣớc 

dƣới đất để cung cấp nƣớc sinh hoạt tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nƣớc 



 7 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tham gia thẩm định phƣơng án bảo vệ an toàn đập; 

phƣơng án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập; phƣơng án phòng chống lụt bão 

đảm bảo an toàn đập thủy điện Thác xăng năm 2019. Ban hành công văn số 

989/STNMT-NKS ngày 10/7/2019 hƣớng dẫn chi tiết mẫu biểu Tờ khai đăng ký 

và hồ sơ tài liệu yêu cầu trong san lấp. 

Đến thời điểm báo cáo đã trình UBND tỉnh cấp đƣợc 22 giấy phép hoạt 

động đối với lĩnh vực tài nguyên nƣớc, khoáng sản; phê duyệt trữ lƣợng khoáng 

sản 03 điểm mỏ; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 03 mỏ, với số 

tiền 5.167 triệu đồng; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nƣớc đối với 10 công 

trình, với tổng số tiền 2.750,8 triệu đồng. Ƣớc thực hiện năm 2019 cấp đƣợc 25 

giấy phép hoạt động đối với lĩnh vực tài nguyên nƣớc, khoáng sản; phê duyệt trữ 

lƣợng khoáng sản 04 điểm mỏ; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

với số tiền 6.060 triệu đồng; phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nƣớc đối với  

tổng số tiền 2.820 triệu đồng. 

2.2.3.3. Lĩnh vực bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học; khí tượng thủy văn 

và biến đổi khí hậu  

Ngay từ đầu năm Sở đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an 

toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội xuân 2019; hỗ trợ cho 11 

huyện, thành phố  hơn 5.000 kg túi nilon tự phân hủy sinh học thân thiện với môi 

trƣờng để phát tại các Lễ hội xuân năm 2019 và hơn 8.000 tờ rơi tuyên truyền 

bảo vệ môi trƣờng cho các du khách tham gia Lễ hội, nhằm tuyên truyền nâng 

cao ý thức cho mọi ngƣời dân và du khách đi hội có ý thức thu gom rác thải vào 

túi và bỏ rác đúng nơi quy định, thuận tiện cho việc thu gom rác thải, góp phần 

bảo vệ môi trƣờng. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trƣờng, khí tƣợng 

thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn về Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, 

ngày đại dƣơng thế giới, tháng hành động vì môi trƣờng, ngày môi trƣờng thế 

giới  05/6; tổ chức chƣơng trình phát động phong trào "Chống rác thải nhựa" trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát 

sóng 12 chuyên mục “vì màu xanh cuộc sống”; Báo Lạng Sơn, Báo Tài nguyên 

và Môi trƣờng đƣa các tin, bài về các hoạt động bảo vệ môi trƣờng trên địa bàn 

tỉnh;  

Hoàn thành chƣơng trình quan trắc môi trƣờng tỉnh đợt 1 năm 2019, hiện 

nay đang tiến hành quan trắc môi trƣờng đợt 2 năm 2019;  phối hợp với Trung 

tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu thực hiện nhiệm vụ thuộc Chƣơng trình mục tiêu 

Ứng phó với biến đổi khí hậu và Tăng trƣởng xanh giai đoạn 2016-2020 để đánh 

giá khí hậu tỉnh Lạng Sơn. Đến thời điểm báo cáo, Sở đã kiểm tra 27 đơn vị và 

phối hợp kiểm tra đƣợc 22 đơn vị; tiến hành giám sát công tác quan trắc môi 

trƣờng định kỳ đối với 56 lƣợt cơ sở của 54 đơn vị; chủ trì giám sát xả thải các cơ 

sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trƣờng đối với 18 cơ sở của 17 đơn vị; đôn 

đốc các đơn vị thuộc đối tƣợng bắt buộc lắp đặt hệ thống quan trắc phát thải tự 

động và truyền tín hiệu về Sở TN&MT; kiểm tra việc thực hiện kết nối truyển số 

liệu quan trắc tự động khí thải của Công ty cổ phần xi măng Đồng Bành; kiểm tra 
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triển khai thực hiện quyết định 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tƣớng Chính 

phủ tại Công ty Nhiệt điện Na Dƣơng; kiểm tra chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý 

rác thải rắn sinh hoạt của các bãi chôn lấp rác thải trên địa bàn tỉnh.  

Khảo sát, xác định vị trí địa điểm thuận lợi, đảm bảo cho các tiêu chí về 

quan trắc Trạm khí tƣợng nông nghiệp; đồng thời rà soát quy hoạch mạng lƣới 

trạm khí tƣợng quốc gia để tham mƣu cho UBND tỉnh các thủ tục liên quan đến 

điều chỉnh quy hoạch, đất đai của Trạm khí tƣợng Nông nghiệp Mai Pha; Ban 

hành văn bản đề xuất nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch quốc gia thích ứng với biến 

đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

Thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt 13 báo cáo ĐTM; cấp 11 giấy xác 

nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trƣờng, phê duyệt 03 phƣơng án cải tạo phục 

hồi môi trƣờng, cấp lại 03 sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.  

2.2.3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 

đƣợc Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Từ đầu năm đến 

nay đã tổ chức 04 Đoàn thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về lĩnh 

vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trƣờng đối với 05 đơn vị. Kết quả đến nay đã 

hoàn thành 03 cuộc, hiện đang hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra 01 cuộc còn 

lại (Công ty cổ phần vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp VVMI tại mỏ đá 

Tà Lài, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng). Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch thanh tra, 

kiểm tra năm 2019 và kiểm tra đột xuất theo phản ánh qua đơn và đƣờng dây 

nóng đối với 23 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành 

chính đối với 23 đơn vị và ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với 23 đơn vị theo thẩm quyền, với số tiền xử phạt là 552,78 triệu đồng. Trình 

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 

đơn vị, với số tiền xử phạt là 244 triệu đồng. 

Tiến hành kiểm tra hành chính về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cao Lộc theo Kế hoạch số 59/KH-

STNMT ngày 02/8/2019 của Giám đốc Sở. 

Tại Sở đã tiếp 88 lƣợt công dân nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực 

giải quyết đơn của công dân về đất đai, cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất, miễn 

giảm tiền sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính. Số đơn thƣ khiếu nại tố cáo 

nhận đƣợc 68 đơn, trong đó đơn thuộc thẩm quyền xử lý, giải quyết là 40 đơn, đã 

tham mƣu thẩm tra, xác minh và báo cáo ngƣời có thẩm quyền giải quyết đƣợc 

36/40 đơn, đạt 90%; số đơn không thuộc thẩm quyền 28 đơn, Sở đã có văn bản 

trả lời, hƣớng dẫn và chuyển đơn cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy 

định. Đến thời điểm báo cáo tại Sở không nhận đƣợc đơn tố cáo nào liên quan 

đến tham nhũng.  

 Đến thời điểm báo cáo, tại Sở chƣa tổ chức cuộc thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Sở không 

nhận đƣợc đơn tố cáo nào liên quan đến tham nhũng.  
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 3. Kết quả triển khai, thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, theo 

chuyên đề  

 3.1. Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng 

nông thôn mới”  

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

xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, từ đầu năm 2019 đến nay, Sở đã 

Phối hợp với UBND các huyện và thành phố tổ chức tập huấn tiêu chí số 17 về 

môi trƣờng tại 10 xã điểm xây dựng nông thôn mới năm 2019; tổ chức rà soát và 

kiểm tra 07 xã đã đạt tiêu chí môi trƣờng năm 2018; phối hợp với Đài phát thanh 

và truyền hình Lạng Sơn phát sóng 20 chuyên mục “Vì màu xanh cuộc sống”. 

Ngoài ra, Sở đã tham mƣu trích 700 triệu đồng từ Quỹ bảo vệ môi trƣờng để hỗ 

trợ cho các xã điểm năm 2019 thực hiện tiêu chí môi trƣờng trong xây dựng nông 

thôn mới và vận động cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động thuộc Sở ủng 

hộ 100 triệu để xây dựng nhà ở cho 01 hộ nghèo theo tại 01 xã điểm nông thôn 

mới năm 2019. 

 Với những kết quả đạt đƣợc, năm 2019, tập thể Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng vinh dự đƣợc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích tiêu 

biểu trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020. 

  3.2. Phong trào thi đua ”Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì người 

nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”;  

 Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua ”Lạng Sơn cùng cả nước chung tay vì 

người nghèo – Không để ai bỏ lại phía sau”, trong năm 2019, toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, ngƣời lao động Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đã tích cực 

tham gia phong trào một cách thiết thực, thông qua hình thức vận động quyên 

góp ủng hộ các quỹ, nhƣ; Quỹ vì ngƣời nghèo, quỹ hỗ trợ nông dân, quỹ đền ơn 

đáp nghĩa, quỹ xây dựng đƣờng giao thông nông thôn ... 

  3.3. Phong trào ”Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển” 

 Hƣởng ứng phong trào thi đua "Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát 

triển", ngay từ đầu năm 2019, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng đƣợc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công của tỉnh, đồng thời, thực hiện việc niêm yết công khai các thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại nơi tiếp nhận hồ sơ và giải 

quyết hồ sơ và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở đã tạo môi trƣờng 

thông thoáng, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính đối với 

lĩnh vực tài nguyên và môi trƣờng.  

 Bên cạnh đó, việc rà soát, đánh giá, đơn giản hóa thủ tục hành chính đƣợc 

Sở thực hiện thƣờng xuyên, định kỳ, nhƣ đã nêu trên, từ đầu năm 2019 đến nay 

Sở đã thực hiện cắt giảm 46,58% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với 

04 TTHC thuộc nhóm TTHC “Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” – lĩnh vực đất đai đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho ngƣời dân, tổ chức và doanh nghiệp, giảm phiền hà, giảm chi phí, 

cải thiện môi trƣờng kinh doanh. 
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Ngoài ra, Sở đã tham đề xuất, tham mƣu cho tỉnh lựa chọn các khu đất có 

lợi thế, tiềm năng, tổ chức triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất 

sạch nhằm thu hút các nhà đầu tƣ trong và ngoài nƣớc tham gia đầu tƣ các Dự án 

phù hợp.  

 Chủ động hƣớng dẫn hoanh nghiệp, nhà đầu tƣ tháo gỡ khó khăn vƣớng 

mắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án hoặc phối hợp với cơ quan có liên 

quan, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng chỉ đạo giải quyết đối 

với các trƣờng hợp vƣợt thẩm quyền. 

  3.4. Phong trào thi đua ”Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 

văn hóa công sở”  

  Thực hiện kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh, 

Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đã ban hành kế hoạch số 58/KH-STNMT ngày 

31/7/2019 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua Cán bộ, công chức, 

viên chức Sở Tai nguyên và Môi trƣờng thi đua thực hiện văn hóa công sở.  

Căn cứ kế hoạch của Sở, cán bộ, công chức, viên chức, ngƣời lao động 

luôn chấp hành nghiêm nội quy, quy chế đề ra; các phòng, đơn vị hàng tuần (định 

kỳ vào thứ sáu) đều xây dựng lịch công tác tuần của tuần kế tiếp cụ thể chi tiết tới 

từng cán bộ thuộc phòng, đơn vị; chƣơng trình nhiệm vụ công tác tháng sau đều 

đƣợc xây dựng định kỳ vào ngày 25 của tháng trƣớc nên thời gian làm việc của 

công chức, viên chức và ngƣời lao động đều đƣợc kiểm soát chặt chẽ góp phần 

nâng cao hiệu quả công việc, đặc biệt Sở đã áp dụng máy chấm công bằng vân 

tay (từ ngày 08/8/2019) hàng tháng đều xuất kết quả định kỳ báo cáo trƣớc Lãnh 

đạo Sở và Lãnh đạo các phòng tại kỳ họp giao ban để cơ sở theo dõi, tổng hợp, 

đánh giá việc chấp hành giờ giấc làm việc của cán bộ thuộc phòng; trong quá 

trình thực thi công vụ, công chức, viên chức và ngƣời lao động luôn có thái độ 

hòa nhã, lịch sự, tận tình giải quyết, hƣớng dẫn công dân, tổ chức. 

  3.5. Kết quả triển khai, thực hiện phong trào thi đua đặc biệt và cao điểm 

chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 

– 04/11/2019) và 188 năm ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1931 – 

04/11/2019)  

Thực hiện Phát động số 1124/PĐ-UBND ngày 13/11/2018 và phát động số 

842/PĐ-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn phát động đợt thi đua 

cao điểm lập thành tích chào mừng 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ 

(04/11/1909-04/11/2019 – 04/11/2019) và 188 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn 

(04/11/1831-04/11/2019). Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Lạng Sơn đã Phát 

động phong trào thi đua với chủ đề: “Đảng bộ, các Chi bộ, các phòng, đơn vị 

thuộc Sở; các phòng thuộc các đơn vị thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động của Sở đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập thành tích xuất 

sắc chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 

- 04/11/2019) và kỷ niệm 188 năm thành lập tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2019)”, 

nội dung thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 của Sở; 

các nhiệm vụ đƣợc UBND tỉnh giao, không để tình trạng chậm muộn, quá hạn; 

đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng 
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hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ ngƣời dân và doanh nghiệp, 

thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, 

năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết thúc phong trào thi đua Sở Tài nguyên và 

Môi trƣờng đã tổ chức tổng kết, biểu dƣơng khen thƣởng những tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt thi đua kỷ niệm 110 năm ngày sinh 

đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và kỷ niệm 188 năm ngày 

thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019), cụ thể: Đề nghị Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đối với 01 tập thể và 01 cá 

nhân và Giám đốc Sở tặng Giấy khen đối với 10 tập thể và 58 cá nhân đã có 

thành tích tích xuất sắc tiêu biểu trong đợt phát động phong trào thi đua.  

3.6. Kết quả triển khai thực hiện khen thưởng chuyên đề kỷ niệm Ngày 

truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam 

Thực hiện Công văn số 5894/BTNMT- ĐĐBĐVN ngày 11/11/2019 và 

công văn số 4926/VP-KTN ngày 29/11/2019 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc kỷ niệm ngày truyền thống ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam. Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng đã tổ chức buổi kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành 

đo đạc và bản đồ, đồng thời tổ chức biểu dƣơng, khen thƣởng các cá nhân đã có 

nhiều thành tích đóng góp trong công tác đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn. Kết quả: Trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá 

nhân và đề nghị Giám đốc Sở tặng giấy khen cho 14 cá nhân đã có nhiều thành 

tích đóng góp trong công tác đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

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

Tăng cƣờng công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nƣớc, các 

điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, ngay từ đầu năm 2019, Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng đã yêu cầu các phòng, đơn vị tiếp tục tuyên truyền tƣ 

tƣởng thi đua, yêu nƣớc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trƣơng của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nƣớc về thi đua, khen thƣởng nhằm nâng cao hơn nữa 

nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nƣớc 

và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dƣơng, tôn vinh gƣơng điển hình 

tiên tiến trong các phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ 

đƣợc giao, xây dựng cơ quan vững mạnh, giữ vững và phát huy truyền thống xây 

dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trƣờng, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội ở địa phƣơng. Chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn đƣợc những điển 

hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh để nêu gƣơng học tập và tôn vinh 

trong ngành, trong tỉnh. Năm 2019, Sở đã lựa chọn và giới thiệu 01 gƣơng điển 

hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nƣớc năm 2019.  

 III. THỰC HIỆN CHỦ TRƢƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH PHÁP 

LUẬT CỦA NHÀ NƢỚC; XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

 1. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trƣơng của Đảng, 

chính sách pháp luật Nhà nƣớc. 

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trƣơng, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc cho công chức, viên chức và ngƣời lao động 
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trong cơ quan bằng nhiều hình thức nhƣ: Trong các cuộc họp chi bộ của Sở và 

của từng đơn vị, trong các cuộc họp giao ban, tổ chức hội nghị... Kết quả đã có 

trên 95% công chức, viên chức và ngƣời lao động tham gia học tập các chủ 

trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nƣớc.   

2. Triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Giải quyết đơn thƣ 

khiếu nại, tố cáo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

 Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tiếp tục chỉ đạo ban hành 

đầy đủ các văn bản cụ thể hóa để thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của 

cơ quan; Cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị luôn gƣơng mẫu, đi đầu trong 

việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê  bình; 

quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể quần chúng 

trong cơ quan đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Kiên 

quyết chống quan liêu, cửa quyền, hách dịch và những biểu hiện tiêu cực trong cơ 

quan; tạo môi trƣờng dân chủ, đoàn kết, ổn định trong hoạt động của cơ quan và 

các đơn vị trực thuộc.  

 Đến thời điểm báo cáo, tại Sở không nhận đƣợc đơn thƣ khiếu nại tố cáo 

nào liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. 

 Dự kiến năm 2019: Đảng ủy Sở xếp loại trong sạch vững mạnh; các tổ 

chức đoàn thể Công đoàn, đoàn thanh niên đều đạt vững mạnh. 

  IV.  CÔNG TÁC  KHEN THƢỞNG 

 1. Quy trình xét thẩm định hồ sơ 

 Hội đồng thi đua, khen thƣởng và Hội đồng xét duyệt sáng kiến của Sở 

đã thực hiện việc xét thi đua, khen thƣởng và xét duyệt công nhận các sáng 

kiến, giải pháp công tác cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện 

nhiệm vụ theo đúng quy chế , bảo đảm chặt chẽ , đúng quy trình , khách quan , 

đúng đối tƣơṇg và  tiêu chuẩn quy điṇh .   

 2. Các tập thể, cá nhân đƣợc tặng danh hiệu thi đua và các hình thức 

khen thƣởng trong năm 2019 (Có biểu chi tiết tại Phụ lục 2)  

 3. Công tác phát hiện khen thƣởng và đề nghị khen thƣởng 

 Việc khen thƣởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong các phong trào 

thi đua đƣợc thực hiện thông qua việc bình xét theo quy trình đề xuất từ cơ sở 

phòng ban, đơn vị lên. Hội đồng tổ chức họp xét đề nghị Giám đốc Sở và các cấp 

các ngành khen thƣởng theo đúng quy trình, quy định.  

  V. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC 

 1. Quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thƣởng 

 Năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng đƣợc UBND tỉnh giao 70 triệu 

đồng để sử dụng vào quỹ thi đua, khen thƣởng, Sở đã giao cho các đơn  vị để 

quản lý và sử dụng đúng quy định . 

2. Công tác tập huấn, bồi dƣỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen 

thƣởng   
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 Trong năm 2019, Sở đã cử đồng chí Lãnh đạo Sở và chuyên viên phụ trách 

công tác thi đua khen thƣởng tham gia 02 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về 

công tác thi đua khen thƣởng do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng tổ chức và Ban 

Thi đua khen thƣởng của tỉnh tổ chức. 

 3. Công tác kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thƣởng 

Trong năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng chƣa triển khai kiểm tra 

công tác thi đua, khen thƣởng tại các phòng, đơn vị thuộc Sở.   

 4. Tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thƣởng 

 Sở Tài nguyên và Môi trƣờng không có cán bộ chuyên trách theo dõi công 

tác thi đua, khen thƣởng, tuy nhiên đã phân công 01 chuyên viên văn phòng kiêm 

nhiệm theo dõi tham mƣu thực hiện công tác thi đua, khen thƣởng của cơ quan. 

  VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Ƣu điểm 

 Trong năm 2019 công tác thi đua khen thƣởng tại Sở Tài nguyên và Môi 

trƣờng Lạng Sơn tiếp tuc̣ đƣơc̣ cấp ủy và lãnh đạo Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

sát sao; công chức, viên chức, ngƣời lao động tích cực hƣởng ứng , tham gia 

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

và Môi trƣờng phát động. Nhiêṃ vu ̣công tác thi đua , khen thƣởng đƣơc̣ tổ chức 

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

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

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

quy trình , khách quan , đúng đối tƣơṇg và tiêu chuẩn quy điṇh .  

 2. Hạn chế và nguyên nhân 

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

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

ít công chức, viên chức và ngƣời lao động chƣa chủ động, tự giác hƣởng ứng các 

phong trào thi đua.   

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

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

chức, viên chức và ngƣời lao động tích cực hƣởng ứng, tham gia  

Phần thứ hai 
PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 

THI ĐUA, KHEN THƢỞNG NĂM 2020 

 

 1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở tích cƣc̣ t hi đua 

sớm hoàn thành các chỉ tiêu , kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm đƣơc̣ UBND tỉ nh 

giao năm 2020. 

2. Nâng cao trách nhiệm của ngƣời đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, 

kiểm tra, đôn đốc công tác thi đua, khen thƣởng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; 
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phát huy vai trò tiền phong gƣơng mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức trong việc chủ động tích cực hƣởng ứng các phong trào, nội dung thi 

đua. 

3. Tiếp tục thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt Quy chế 

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

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

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

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ thi đua, khen thƣởng năm 2020 theo Kế hoạch 

của Cụm các cơ quan quản lý chuyên ngành của tỉnh và của Sở; chú trọng công 

tác khen thƣởng, tiếp tục xây dựng, bồi dƣỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến.  

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

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh ; Tăng cƣờng công tác giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, 

giáo dục truyền thống; đẩy mạnh các hoạt động phong trào, nhất là phong trào 

văn hóa, văn nghệ, thể thao trong công chức, viên chức, ngƣời lao động. 

 6. Tiếp tục tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính trong hoạt động công 

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

tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; đẩy mạnh phong trào thi đua “Lạng Sơn 

cùng cả nƣớc chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. 

 7. Tổ chức thành công Hội nghị biểu dƣơng điển hình tiên tiến Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng giai đoạn 2020-2025. 

 Trên đây là báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thƣởng năm 2019 của Sở 

Tài nguyên và Môi trƣờng, kính gửi đơn vị Trƣởng Cụm các cơ quan quản lý 

chuyên ngành của tỉnh xem xét, tổng hợp./.  

Nơi nhận: 
- Ban TĐKT Sở Nội vụ;  

- Sở Xây dựng (đơn vi ̣ Trƣởng Cuṃ); 

- Sở KH&CN (đơn vi ̣ Phó Trƣởng Cuṃ); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lƣu : VT, (HPT). 

 GIÁM ĐỐC 

  
  

  

               

 

  

 Bùi Văn Côi 
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       UBND TỈNH LẠNG SƠN                                                                           Phụ lục 1 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

 

TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, 

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TĐKT NĂM 2019 

(Kèm theo Báo cáo số 686/BC-STNMT ngày 17/12/2019  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

 

Stt 

Số ký hiệu, 

ngày tháng 

năm ban hành 

văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản 

1 

1765/CTr-

STNMT ngày 

28/12/2019 

Chƣơng trình Công tác năm 2019  

2 Ngày 14/1/2019  
Bản giao ƣớc thi đua  

3 

1764/PĐ-

STNMT ngày 

28/12/2019 

Phát động Phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ công tác ngành tài nguyên và môi trƣờng tỉnh Lạng 

Sơn năm 2019 

4 
175/STNMT-VP 

ngày 14/2/2019 
V/v đăng ký điểm thi đua năm 2019 

5 
05/KH-STNMT 

ngày 16/01/2019 
Thực hiện công tác thi đua, khen thƣởng năm 2019 

6 

91/PĐ – 

STNMT ngày 

18/01/2019  

Phát động Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 110 

năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 

04/11/2019) 

 

7 
559/PĐ-STNMT 

ngày 02/5/2019 

Phát động Đợt phong trào thi đua đặc biệt nhằm phấn đấu 

hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đƣợc UBND tỉnh và Lãnh 

đạo Sở giao 

8 

Kế hoạch số 

69/KH-STNMT 

ngày 10/9/2019 

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn 

Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) và 188 năm ngày thành lập 

tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831 - 04/11/2019) 

9 

Kế hoạch số 

58/KH-STNMT 

ngày 31/7/2019 

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, 

viên chức tỉnh Lạng Sơn thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

giai đoạn 2019-2025 

10 

Kế hoạch số 

77/KH-STNMT 

ngày 31/10/2019 

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Hiến kế, đề 

xuất giải pháp, ý tƣởng sáng tạo” 
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          UBND TỈNH LẠNG SƠN                                                                       Phụ lục 2 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 
 

TỔNG HỢP CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC 

 KHEN THƢỞNG 2019 

(Kèm Báo cáo số 686/BC-STNMT ngày 17 /12/2019   

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
                  

                                               

 

TT 

Danh hiệu thi đua và 

hình thức khen 

thƣởng 

Số lƣợng 
Trong đó đối tƣợng ở cơ 

sở, lao động trực tiếp 

Tập 

thể 

Cá 

nhân 

Gia 

đình 

Tập thể Cá nhân 

SL % SL % 

I Khen thƣởng cấp tỉnh 2 1      

1 Cờ Thi đua của tỉnh        

2 
Danh hiệu TTLĐXS, 

ĐVQT 

       

3 
Danh hiệu CSTĐ cấp 

tỉnh 

 1      

4 

Bằng khen của Chủ 

tịch UBND tỉnh 

2 1      

Khen chuyên đề 2 1      

Khen đột xuất, đối 

ngoại 

       

Khen thường xuyên        

II 
Khen thƣởng cấp cơ 

sở 

10 67  10 50% 51 40% 

1 Lao động tiên tiến        

2 Chiến sỹ thi đua cơ sở        

3 
Tập thể lao động tiên 

tiến 

       

4 Giấy khen 10 67  10 50% 51 40% 

- Khen chuyên đề 10 67  10 50% 51 40% 

- 
Khen đột xuất, đối 

ngoại 

       

- Khen thường xuyên        

TỔNG CỘNG (I + II) 12 68  10 50% 51 40% 
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