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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày 24/02/2020 của Tỉnh Ủy
Lạng Sơn thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị
về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó
với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Thực hiện Công văn số 258/UBND-KTN ngày 20/3/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Lạng Sơn Về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày
24/02/2020 của Tỉnh Ủy Lạng Sơn, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế
hoạch triển khai thực hiện, như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức, quán triệt đầy đủ nội dung kế hoạch số 127-KH/TU ngày
24/02/2020 của Tỉnh Ủy Lạng Sơn Thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày
23/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI
về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo
vệ môi trường đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.
- Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả kế hoạch số 127-KH/TU đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo đảm
toàn diện, thực chất.
2. Yêu cầu
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đồng bộ và thống nhất với
các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh về chủ động ứng phó với biến đổi
khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường gắn với thực hiện
mục tiêu, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Chú trọng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo sự thống nhất về
nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trước tác động của biến đổi
khí hậu, suy thoái tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng trực
tiếp đến mọi mặt của đời sống xã hội, từ đó có những hành động ứng phó phù hợp,
hiệu quả với tình hình biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật và các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật đối với ngành tài nguyên và môi trường
Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền các văn bản
quy phạm pháp luật mới ban hành đối với lĩnh vực đất đai, quản lý tài nguyên

2
nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và xử
phạt vi phạm hành chính.
Chủ trì, phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã
hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện công tác
tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với công tác quản lý tài nguyên
đất, nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và xử
phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.
2. Rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về ứng phó
với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Chủ động rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật
về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nhằm
khắc phục các chồng chéo, bất cập, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống
pháp luật. Chủ động tham mưu rà soát, sửa đổ i, bổ sung, ban hành các cơ chế ,
chính sách của tỉnh về ứng phó với biế n đổi khí hâ ̣u, quản lý tài nguyên và bảo vệ
môi trường phù hợp với yêu cầ u phát triển trong thời gian tới và khả năng đáp ứng
nguồn lực của tỉnh, nhấ t là các cơ chế, chính sách trong quản lý, khai thác, sử du ̣ng
đấ t đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vê ̣ môi trường.
3. Tăng cường năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản
lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, đề cao trách
nhiệm người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị trong công tác quản lý nhà nước
đố i với liñ h vực ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi
trường.
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên,
môi trường; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được
chỉ ra tại các kết luận thanh tra, kiểm tra. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để bảo
đảm tính răn đe từ đó ngăn chặn, giảm dần các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh
vực tài nguyên, môi trường.
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao triǹ h đô ̣
cho cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi
trường và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi
phạm trong liñ h vực tài nguyên và môi trường nhằm đáp ứng yêu cầ u phát triển
trong thời kỳ mới.
4. Tổ chức triển khai một số nhiệm vụ cấp bách trong thời gian tới
a) Đối với lĩnh vực quản lý đất đai
Tiếp tục tham mưu thực hiện rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chính sách,
quy định của tỉnh nhằm cụ thể hóa các quy định pháp luật đất đai, như các quy
định về giao đất, cho thuê đất, bảo đảm thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền
sử dụng đất; các quy định nhằm hạn chế tình trạng đã giao đất, đã cho thuê đất
nhưng chậm đưa đất vào sử dụng; khuyến khích việc cho thuê, góp vốn bằng
quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư nhằm mục tiêu phát triển kinh tế -
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xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí
hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầ u sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực;
kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm hạn chế việc
cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, tiến tới thực hiện theo hình thức
trả tiền thuê đất hàng năm, phù hợp với tình hình, tính chất, mục đích sử dụng đất,
đảm bảo nguồn thu ổn định, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.
Tiếp tục rà soát tham mưu ban hành cơ chế, chính sách về tích tụ, tập trung
đất đai theo quy định, tạo quỹ đất nông nghiệp có quy mô lớn gắn với quy hoạch
sử dụng đất; nghiên cứu thí điểm một số mô hình tập trung đất nông nghiệp, hình
thành các khu, vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao
nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông nghiệp góp phần phát triển kinh tế
vùng nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi để người sử dụng đất nông nghiệp được
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp
theo quy hoạch. Tăng cường quản lý chất lượng đất nông nghiệp, khắc phục tình
trạng thoái hóa đất, suy giảm chất lượng đất, bảo vệ môi trường.
Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai:
- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chính sách
pháp luật đất đai hiện hành; phối hợp với các cơ quan thực hiện tốt công tác lập
quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; nâng cao chất lượng công tác thẩm
định, trình phê duyệt và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quản lý chặt
chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, việc phân bổ, tích tụ,
tập trung đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt trên cơ sở
có hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội
gắn với bảo vệ môi trường.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm
minh các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện nghiêm
các quy định về thu hồi đất đối với các dự án chậm tiến độ sử dụng đất, sử dụng
đất sai mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai.
- Tham mưu tập trung nguồn lực cho công tác điều tra, phân tích, đánh giá chất
lượng tiềm năng đất đai đối với từng vùng, từng khu vực từ đó xây dựng chính sách
thu hút đầu tư cho phù hợp, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bền vững
gắn với bảo vệ môi trường. Từng bước thực hiện việc xác định ranh giới, cắm mốc
ngoài thực địa các khu vực đất cần bảo vệ như đất chuyên trồng lúa nước, đất có
rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, các khu bảo tồn đa dạng sinh học, các khu di tích
lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.
- Rà soát các quỹ đất đã giao cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ
chức đoàn thể, tổ chức kinh tế nhưng không còn nhu cầu sử dụng, sử dụng không
có hiệu quả, nhất là các cơ quan, đơn vị thuộc sở hữu nhà nước sau khi sắp xếp lại
trụ sở cơ quan làm việc và thực hiện cổ phần hóa; báo cáo và đề xuất phương án xử
lý. Xây dựng cơ chế, chính sách và kế hoạch chủ động tạo “quỹ đất sạch”, để thực
hiện việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần tạo
lập môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng.
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- Tham mưu rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh kịp thời các quy định về giá các loại
đất; chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án
phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế
của từng địa bàn trong tỉnh, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị
thu hồi và nhà đầu tư, giảm thiểu tình hình khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến thu
hồi đất; đồng thời thực hiện tốt cơ chế chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề
và tìm kiếm việc làm cho người bị thu hồi đất.
- Tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử
dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đặc biệt là đất rừng phòng hộ, đất rừng
đặc dụng. Xử lý nghiêm tình trạng lấn chiếm, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử
dụng đất, cho thuê, cho mượn, giao khoán đất trái pháp luật. Tiếp tục rà soát, công
khai việc sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp, đảm bảo sử dụng có hiệu
quả, đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với năng lực,
phương án sản xuất kinh doanh của các công ty; hoàn thành việc đo đạc, lập hồ sơ
địa chính, lập phương án sử dụng đất để đảm bảo sử dụng có hiệu quả đối với diện
tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao lại cho địa phương quản lý, trong
đó dành quỹ đấ t cho phát triển kinh tế - xã hô ̣i, đầ u tư xây dựng các công trình công
cộng và giải quyết đất sản xuất cho hộ không có đất hoă ̣c thiếu đất sản xuất, ưu tiên
đồng bào nghèo, dân tộc thiểu số.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất
đai, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng vừa đảm bảo yêu
cầu quản lý chặt chẽ của Nhà nước, vừa nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ
công, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.
- Tăng cường giám sát việc thi hành nhiệm vụ quản lý đất đai của cán bộ,
công chức, viên chức nhà nước; kiểm tra, rà soát, bổ sung và công khai quy trình,
thủ tục hành chính về tiếp nhận, giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai,
nhất là tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp gây
phiền hà, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp.
- Kiến nghị cấp có thẩm quyền dành nguồn lực hợp lý từ ngân sách nhà nước,
kết hợp với nguồn lực khác để đo đạc chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, xây dựng
cơ sở dữ liệu đất đai; điều tra, phân tích, đánh giá chất lượng tiềm năng đất đai trên
địa bàn tỉnh;
- Tiếp tục tham mưu, tổ chức kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực quản lý nhà
nước về đất đai ở các cấp đủ mạnh; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng
lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành quản
lý đất đai.
b) Đối với lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và khoáng sản
Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm tài nguyên
nước; hạn chế tình trạng suy giảm diện tích mặt nước trong các đô thị, khu dân cư;
bảo vệ chất lượng nước các lưu vực sông. Rà soát, điều chỉnh bổ sung các vùng
hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 167/2018/NĐCP ngày 26/12/2018 của Chính phủ; tham mưu xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở
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dữ liệu tài nguyên nước của tỉnh; thực hiện điều tra khảo sát, thăm dò, tìm kiếm
nguồn nước dưới đất tại các vùng khan hiếm nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (các
huyện Chi Lăng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn); tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo
Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện
cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; thực hiện điều
tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ
nội tỉnh Lạng Sơn; đề xuất bổ sung quy hoạch mạng quan trắc tài nguyên nước địa
phương; tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên nước vì sự phát triển bền
vững.
Thực hiện hiêụ quả các Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ
khoáng sản, bảo vệ môi trường đối với khu vực giáp ranh. Triển khai có hiệu quả
Phương án bảo vệ khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt. Rà
soát, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác cát, sỏi lòng sông, lòng suối làm sạt
lở bờ sông, bờ suối, ô nhiễm môi trường; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát
về môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện
tốt công tác ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác
khoáng sản.
Hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước, khoáng sản đã
được phê duyệt thực hiện tại Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10
năm 2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt Dự án xây dựng hệ thống cơ sở
dữ liệu tài nguyên nước, khoáng sản tỉnh Lạng Sơn.
c) Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu
Tham mưu xây dựng và cập nhật các kịch bản về biến đổi khí hậu trên địa bàn
tỉnh; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ “xây dựng, cập nhật kế hoạch hành
động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
tỉnh Lạng Sơn” và “Đánh giá khí hậu tỉnh Lạng Sơn”.
Chú trọng các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát đối với các dự án đầu tư, cơ
sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường (tăng cường công tác phối hợp
rà soát, góp ý, hướng dẫn đối tượng phải thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động
môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường và tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực
hiện của các tổ chức, cá nhân đối với thủ tục môi trường đã được phê duyệt/xác
nhận; tăng cường công tác thẩm định các hồ sơ về môi trường đảm bảo theo quy
định...); tham mưu thực hiện các biện pháp giảm thiểu, hạn chế sản xuất và sử
dụng đồ nhựa có tính năng sử dụng một lần trên địa bàn tỉnh; khuyến khích các
hoạt động tái chế chất thải, sử dụng phế liệu có thể tái sử dụng vào mục đích khác
bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường.
Tổ chức tham mưu hướng dẫn thực hiện bảo đảm quy định tiêu chí về môi
trường trong xây dựng nông thôn mới, góp phần xây dựng môi trường nông thôn
xanh - sạch - đẹp bền vững, trong đó nâng cao chất lượng môi trường trong việc
thu gom, xử lý chất thải phát sinh trong sản xuất nông nghiệp, chất thải sinh hoạt,
nước thải sinh hoạt...
Tập trung rà soát, xử lý ô nhiễm môi trường tại các điểm tồn lưu hóa chất bảo
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vệ thực vật bị ô nhiễm tại khu Chính, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng và thôn Na
Hoa, xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg, ngày
21/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Nâng cao năng lực quan trắc, giám sát, cảnh báo ô nhiễm môi trường trên
địa bàn tỉnh, nhất là tại khu vực biên giới; trong đó chú trọng đầu tư nguồn lực về
con người, trang thiết bị, phương tiện và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức quán triệt, triển khai nội dung kế
hoạch đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện
các nhiệm vụ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài
nguyên và bảo vệ môi trường.
2. Căn cứ nội dung của Kế hoạch này và chức năng nhiệm vụ được giao, các
phòng, đơn vị thuộc Sở chủ động tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả; phối
hợp, cung cấp thông tin, số liệu hàng năm về Chi cục Bảo vệ môi trường trước
ngày 15 tháng 11.
3. Chi cục Bảo vệ môi trường làm đầu mối theo dõi đôn đốc các phòng, đơn
vị thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, xây dựng báo cáo công tác của Sở theo định
kỳ hoặc khi có yêu cầu.
4. Trung tâm Công nghệ thông tin: Tăng cường công tác tuyên truyền các
hoạt động tuyên truyền về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên trang thông tin
điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Chú trọng xây dựng các
chuyên đề, chuyên mục trên trang Website của Sở để tuyên truyền, phổ biến, nâng
cao nhận thức và thay đổi hành vi về công tác xã hội thích ứng với biến đổi khí
hậu; tăng cường khai thác, phát triển những tiện ích, lợi thế của công nghệ thông
tin, truyền thông trên mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác” .
Trên đây, là Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 127-KH/TU ngày
24/02/2020 của Tỉnh Ủy Lạng Sơn thực hiện Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/8/2019
của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của
Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- UBND các huyện, TPLS;
- Lưu: VT, BVMT.
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