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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững  

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 của Ngành tài nguyên và môi trường 

 

 

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về phê duyệt Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài 

nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung, 

nhiệm vụ Đề án như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Cụ thể hóa các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ Đề án phát triển lâm 

nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 thuộc lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường để tổ chức thực hiện; làm căn cứ để xây dựng kế 

hoạch hằng năm, chương trình nhiệm vụ cụ thể, góp phần thực hiện thắng lợi 

mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. 

 Kế hoạch, chương trình, nhiệm vụ phải bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, định 

hướng phát triển theo Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 ban hành theo Quyết định số 234/QĐ-UBND 

ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh; phải bảo đảm tính khả thi; lựa chọn và sắp xếp 

theo thứ tự ưu tiên các mục tiêu phù hợp với các Chương trình mục tiêu Đề án của 

tỉnh, phù hợp với đặc điểm, khả năng phát triển của Ngành tài nguyên và môi 

trường tỉnh Lạng Sơn. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu 

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lý, 

tiết kiệm, đảm bảo về môi trường sinh thái đáp ứng mục tiêu phát triển lâm 

nghiệp bền vững của tỉnh; quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên đất, đưa đất 

đai, tài nguyên thiên nhiên trở thành nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới, 

nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp, phát triển kinh tế gắn với phát huy tốt 

chức năng bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, bảo tồn đa dạng sinh học của rừng thông qua phát huy tiềm năng đa dạng 

của rừng, sự tham gia tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp và sự hỗ trợ của 

nhà nước theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 

Một số mục tiêu cụ thể: 
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- Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối 

với đất đai có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty 

nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân khác sử dụng. Hết năm 2020, cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, lập hồ 

sơ ranh giới sử dụng đất; thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy 

CN.QSD đất đối với các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng và đối 

tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; góp phần ổn định tình 

hình an ninh trật tự; tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp yên tâm sản 

xuất, phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững. 

- Phấn đấu đến hết năm 2025 cơ bản hoàn thành công tác xây dựng cơ sở 

dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; trong đó ưu tiên hoàn thành và vận hành đầy đủ 

cơ sở dữ liệu địa chính, trong đó có diện tích và các thửa đất lâm nghiệp. 

- Tham mưu giải quyết căn bản tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai 

giữa hộ gia đình, cá nhân với các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật đối với diện tích đất lâm nghiệp 

Nhà nước đã giao cho các công ty lâm nghiệp thuê, nhưng không sử dụng, sử 

dụng không hiệu quả, quản lý không tốt để xảy ra tranh chấp, lấn chiếm gây bức 

xúc trong Nhân dân. 

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về viễn thám; trang bị hệ thống 

thiết bị, kỹ thuật và nâng cao năng lực trình độ chuyên môn để theo dõi diễn 

biến hiện trạng, tài nguyên rừng bằng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin 

địa lý (GIS) và thiết bị bay không người lái (Flycam), nhằm chủ động theo dõi, 

giám sát kịp thời, đầy đủ các biến động về tài nguyên đất, rừng. 

- Đưa tài nguyên đất, tài nguyên nước vào sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết 

kiệm phục vụ kịp thời cho mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với 

công tác bảo vệ môi trường sinh thái, đa dạng sinh học đến năm 2030 của tỉnh.  

- Đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, đánh giá chất lượng đất; xây dựng 

cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước; tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên 

nước, nâng cao chất lượng cấp giấy phép hoạt động thăm dò, khai thác tài 

nguyên nước; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả nước thải vào nguồn nước; lập và 

quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định; tăng cường công tác bảo vệ 

môi trường, công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô 

nhiễm, hạn chế tối đa các nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố môi trường trên địa bàn 

tỉnh; mở rộng các vùng sinh thái môi trường, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.  

2. Nhiệm vụ chủ yếu 

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

a) Tiếp thục tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản về cơ chế 

chính sách đất đai theo thẩm quyền của tỉnh, phù hợp với thực tế của địa 

phương. Tham mưu tích hợp quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh; xây 

dựng kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh; tăng cường quản lý 

giám sát tình hình xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai 

đoạn 2021-2030 của cấp huyện; tạo các điều kiện thuận lợi, đơn giản hóa các thủ 

tục hành chính trong công tác thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 
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cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất … để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

góp phần đưa diện diện tích đất lâm nghiệp được quản lý, sử dụng ngày càng 

hiệu quả hơn. 

Phòng Quản lý đất đai chủ trì tham mưu; các phòng, đơn vị thuộc Sở phối 

hợp thực hiện. 

Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. 

b) Tiếp tục phối hợp tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Nghị quyết số 

112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội về tăng cường quản lý đất đai có 

nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh do các công ty nông nghiệp, 

công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác 

sử dụng; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2016 của Quốc hội; Nghị 

quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do 

và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường; Quyết định số 

32/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án 

Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc 

doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện 

sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức 

sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng; Quyết định số 329/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án: Tăng cường quản lý 

đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh do các công ty 

nông nghiệp, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng và các tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân khác sử dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 1738/QĐ-

UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán 

Dự án: Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản 

đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp Giấy CN.QSD đất cho các đối 

tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Thực hiện công tác đo đạc, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, giao đất, thuê 

đất, cấp Giấy CN.QSD đất cho các công ty nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng; 

phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tổ chức xây dựng, thẩm 

định, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án sử dụng đất có 

nguồn gốc từ các công ty nông, lâm nghiệp trả về địa phương. Tạo quỹ đất sử 

dụng cho mục đích công cộng, phát triển kinh tế - xã hội; đăng ký đất đai, giao 

đất, thuê đất, cấp Giấy CN.QSD đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều 

kiện theo phương án được duyệt. Rà soát quy hoạch, xây dựng các điểm dân cư 

tập trung, bố trí các khu vực đất đai dự kiến giao cho hộ dân di cư tự do đảm bảo 

tính đồng bộ về hạ tầng, đất ở và đất sản xuất, chú trọng việc định canh cho 

đồng bào, khắc phục tình trạng di cư tự do, dân cư trú phân tán trên diện tích đất 

do các nông, lâm trường quản lý, sử dụng. 

Phòng Quản lý đất đai chủ trì tham mưu; các phòng, đơn vị thuộc Sở phối 

hợp thực hiện. 



4 

 

 

Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. 

c) Triển khai thực hiện Kế hoạch 172/KH-UBND ngày 25/11/2019 của 

UBND tỉnh triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh; tập 

trung chỉ đạo hoàn thành công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy CN.QSD đất lần 

đầu đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu quản lý và sử dụng đất 

đai; thực hiện đồng bộ, kịp thời công tác chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa 

chính của các nơi chưa chuẩn hóa cơ sở dữ liệu; mục tiêu đến năm 2025 cơ bản 

hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 200/200 xã, phường, thị trấn và đưa 

vào khai thác sử dụng phục vụ các ngành kinh tế của tỉnh. 

Phòng Quản lý đất đai chủ trì tham mưu; Văn phòng Đăng ký đất đai, 

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường phối hợp thực hiện. 

Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. 

d) Tiếp tục tham mưu kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công 

tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu các dự 

án đầu tư trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các dự án trọng điểm của tỉnh; rà 

soát, nghiên cứu tham mưu ưu tiên bố trí quỹ đất để hình thành một số không 

gian khởi nghiệp sáng tạo tập trung, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo trên 

địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 18/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

Phòng Quản lý đất đai chủ trì tham mưu; các phòng, đơn vị thuộc Sở phối 

hợp thực hiện. 

Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. 

e) Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh 

thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2040 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham mưu xây dựng cơ sở dữ liệu ảnh 

viễn thám của tỉnh đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh của địa phương; đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện về viễn 

thám để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu quản lý, ứng 

dụng và phát triển công nghệ viễn thám; ứng dụng rộng rãi công nghệ viễn 

thám, sử dụng sản phẩm, dữ liệu viễn thám trong các ngành, lĩnh vực, trọng tâm 

là điều tra cơ bản, quan trắc, giám sát tài nguyên, môi trường, tìm kiếm cứu nạn, 

cứu hô,̣ phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hâụ. 

Phòng Quản lý đất đai chủ trì tham mưu; các phòng, đơn vị thuộc Sở phối 

hợp thực hiện. 

Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. 

2.2.  Lĩnh vực Bảo vệ môi trường 

Rà soát và tham mưu các cơ chế chính sách của tỉnh về bảo vệ môi trường, 

ban hành kịp thời nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư phát triển gắn 

với bảo vệ môi trường. Đổi mới công tác tuyên truyền về ý thức, trách nhiệm bảo 

vệ môi trường của cộng đồng;  
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Tăng cường quản lý quy hoạch đa dạng sinh học gắn với công tác quản 

lý, bảo vệ rừng, đề xuất việc sử dụng đất lâm nghiệp để tạo ra các khu sản xuất 

lâm nghiệp trọng điểm của tỉnh. 

Hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ công tác chuyên môn về công tác bảo vệ 

môi trường tại các huyện, thành phố các xã, phường, thị trấn. Nâng cao chất  

lượng công tác tham mưu thẩm định, phê duyệt các báo cáo đánh giá tác động 

môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh 

đối với các đơn vị có phát sinh về ô nhiễm môi trường. Tiếp tục rà soát, theo 

dõi, giám sát các cơ sở gây ô nhiễm môi trường phát sinh để thực hiện các biện 

pháp xử lý ô nhiễm  môi trường triệt để. Tập trung xử lý dứt điểm các cơ sở gây 

ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; thực hiện tốt công tác thu gom và xử lý chất 

thải rắn ở đô thị; quản lý chặt chẽ  việc xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh.  

Thực hiện tốt Chương trình quan trắc môi trường hàng năm và 5 năm (2021-

2025) trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả Chương trình 

hành động của tỉnh về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý 

tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục xây dựng và thực hiện các đề án thành 

phần đã được đề cập trong Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Lạng Sơn 

đến năm 2020 và các năm tiếp theo. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định 

tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới theo chương trình của tỉnh. 

Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì tham mưu; các phòng, đơn vị thuộc Sở 

phối hợp thực hiện. 

Đồng chí Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. 

2.3. Công tác quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủ văn biến đổi khí 

hậu, quản lý tài nguyên khoáng sản 

Tăng cường hướng dẫn, nâng cao chất lượng quản lý tài nguyên nước tại 

cấp huyện và cấp xã; rà soát, điều chỉnh các dự án, công trình khai thác tài 

nguyên nước phù hợp với Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 

số 1380/QĐ-UBND ngày 10/8/2015. Tham mưu triển khai thực hiện công tác 

lập, quản lý hành lang bảo vệ các nguồn nước trên địa bàn tỉnh. Tham mưu về sử 

dụng và quản lý các nguồn nước phục vụ sản xuất cho các khu, cụm công nghiệp 

và nước dành cho sinh hoạt đời sống của các khu dân cư đô thị và nông thôn. Quản 

lý chặt chẽ các nguồn nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt thải ra môi 

trường.  

Triển khai cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên 

địa bàn tỉnh theo chương trình mục tiêu. Từng bước đưa ứng dụng công nghệ 

viễn thám trong công tác theo dõi khí tượng và thủy văn, phòng chống thiên tai, 

ứng phó biến đổi khí hâụ. Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước 

phục vụ công tác quản lý khai thác, trữ lượng nước trên địa bàn tỉnh.  

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, 

khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản; đẩy 

mạnh công tác bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường trước, trong và sau khai 

thác khoáng sản; thực hiện ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo quy định. 
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Hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu khoán sản phục vụ công tác quản lý khai 

thác, trữ lượng khoán sản trên địa bàn tỉnh. 

Phòng Quản lý tài nguyên nước và Khoáng sản chủ trì tham mưu; các 

phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp thực hiện. 

Phó Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực trực tiếp chỉ đạo. 

2.4. Công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; 

cải cách hành chính. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

pháp luật đất đai, khoáng sản, môi trường; đẩy mạnh giải quyết kịp thời, dứt điểm 

các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo đúng quy định của pháp luật, 

phấn đấu tỷ lệ giải quyết đơn thư hàng năm thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường đạt từ 100%, đơn thư thuộc thẩm quyền giải quyết của  

của Chủ tịch UBND tỉnh đạt từ 85% trở lên. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc 

thực hiện các kết luận thanh tra.  

Tiếp tục phối hợp thực hiện công tác tham mưu giải quyết tranh chấp đất 

đai giữa các công ty lâm nghiệp với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh theo Kế 

hoạch số 17/KH-BCĐ ngày 29/01/2019 của Ban Chỉ đạo giải quyết tranh chấp 

đất đai giữa các hộ gia đình, cá nhân với các công ty mâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh (Ban Chỉ đạo 1546). 

Thanh tra Sở cjhủ trì tham mưu, Phòng Quản lý đất đai và các phòng, 

đơn vị thuộc Sở phối hợp thực hiện. 

Giám đốc Sở chỉ đạo. 

2.5. Tiếp tục triển khai thực hiện cải cách hành chính; kiểm soát thủ tục 

hành chính, phát hiện những bất cập, vướng mắc để kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

các thủ tục còn thiếu, loại bỏ các thủ tục không cần thiết; rà soát, đơn giản hóa 

và phấn đấu giảm thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính về các lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường. Thực hiện giao dịch, xử lý thủ tục hành chính 

đảm bảo cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với công tác thuê đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung kiểm 

tra, rà soát phát hiện và xử lý các vi phạm trong giải quyết các thủ tục hành 

chính về đất đai, đặc biệt là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

nhằm cải thiện chỉ số SIPAS về sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục 

vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. 

Văn phòng Sở chủ trì tham mưu, các phòng, đơn vị thuộc Sở phối hợp. 

Đồng chí Giám đốc Sở chỉ đạo.  

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

1. Giải pháp về cơ chế chính sách 

- Tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách về 

đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền 

của tỉnh; đảm bảo các điều kiện về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển 

mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận và bồi thường hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án, về bảo vệ môi trường, xây dựng 
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nông thôn mới, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong huy động các nguồn 

tài nguyên thiên nhiên vào phát triển kinh tế - xã hội. 

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo Nghị 

định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết định số 

38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao 

nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp.  

- Triển khai thực hiện tốt các chính sách về phát triển lâm nghiệp theo 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2020-2025. 

2. Giải pháp về kiện toàn bộ máy 

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về nghiệp vụ chuyên môn, về kỹ năng 

tác nghiệp đối với cán bộ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường từ 

tỉnh đến huyện. Đánh giá cán bộ, công chức theo vị trí việc làm và khả năng về 

chuyên môn để bố trí công việc phù hợp; đánh giá việc tuân thủ kỷ cương, kỷ luật 

hành chính, kỷ luật cơ quan để từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Tuyển dụng 

công chức, viên chức thông qua thi tuyển và chính sách thu hút người có trình độ 

cao về công tác tại ngành. 

Tăng cường công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cán bộ phù hợp 

với vị trí việc làm và khả năng đáp ứng chuyên môn trong chỉ đạo điều hành và 

tổ chức thực hiện các kế hoạch phát triển của ngành nói riêng và phát triển kinh 

tế - xã hội của cả tỉnh nói chung.  

3. Giải pháp về kinh phí thực hiện các dự án: 

Tiếp tục rà soát hồ sơ, thẩm định, nghiệm thu, lập điều chỉnh Thiết kế kế 

kỹ thuật – Dự toán các dự án về xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và xây dựng 

các dự án thực hiện nhiệm vụ về đo đạc bản đồ và viễn thám để đề xuất Bộ Tài 

nguyên và Môi trường báo cáo Chính phủ hỗ trợ kinh phí. 

Đề nghị UBND tỉnh phân bổ kinh phí tối thiểu 10% từ nguồn thu từ tiền 

sử dụng đất cho các dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và thực hiện các 

dự án về đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường. 

4. Tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị, nâng cao 

trình độ chuyên môn 

- Đầu tư mua sắm hệ thống trang thiết bị phục vụ cho các công tác chuyên 

môn đặc biệt là công tác xây dựng, khai khác hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai, 

quan trắc môi trường và kiểm tra, giám sát tài nguyên nước, tài nguyên rừng. 

Đầu tư cải tạo và mở rộng nhà làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện 

phục vụ công tác…tạo điều kiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 
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- Cử cán bộ, công chức viên chức đi đào tạo bồi dưỡng, thi nâng ngạch,… 

theo kế hoạch để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ý thức trách 

nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. 

5. Thực hiện đổi mới phương thức vận hành và cải cách hành chính 

Tiếp tục tham mưu cấp có thẩm quyền đẩy mạnh việc phân cấp quản lý 

nhà nước về tài nguyên và môi trường cho cấp huyện và cấp xã nhằm nâng cao 

tính chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài 

nguyên và môi trường ở địa phương.  

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, 

vừa bảo đảm yêu cầu quản lý, vừa thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. 

Công bố công khai các thủ tục hành chính về đất đai, khoáng sản, tài nguyên 

nước, bảo vệ môi trường và quy trình giải quyết công việc, thời gian giải quyết, 

phí và lệ phí theo quy định để đáp ứng yêu cầu của tổ chức và công dân thực 

hiện các thủ tục hành chính, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát 

triển nhanh và bền vững. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Các phòng, các đơn vị thuộc Sở; Phòng Tài nguyên và Môi trường các 

huyện, thành phố tổ chức quán triệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát 

triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030 của Sở đến toàn 

thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức thực hiện kế hoạch 

tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

1. Bám sát quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển lâm nghiệp bền 

vững của tỉnh; kế hoạch chung của Sở; xây dựng cụ thể hóa thành kế hoạch hàng 

năm, hàng tháng của đơn vị, của phòng gắn với các nhiệm vụ trọng tâm năm để 

triển khai thực hiện; 

2. Kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tập trung giải 

quyết những vấn đề phát sinh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra. 

3. Chủi động phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; với các 

sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố để tổ chức triển khai 

thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững giai 

đoạn 2021- 2030. 

4. Hàng tháng, hàng quý, hàng năm có tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 

gửi về Sở tài nguyên và Môi trường. 

5. Phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện kế hoạch theo định kỳ hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh theo quy 

định./. 

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

- Sở KHĐT, TC, NN&PTNN;   

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TNMT các huyện, thành phố;             

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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