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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021  

của Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

 Thực hiện Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch 

thực hiện 06 nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh phê duyệt năm 2021 cụ thể 

như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Đảm bảo triển khai thực hiện tốt 06 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định 

số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 đảm bảo hoàn thành có chất lượng đáp 

ứng đúng thời gian. 

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính 

của công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; làm cơ sở để đánh giá, bình xét công tác thi đua, 

khen thưởng cuối năm. 

 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; các phòng, đơn vị chủ trì, phối hợp và chịu 

trách nhiệm thực hiện, Lãnh đạo sở trực tiếp chỉ đạo. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 Nhiệm vụ 1: Hoàn thành công tác lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm 

(2021-2025) cấp tỉnh.  

Tham mưu trình UBND tỉnh Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) 

cấp tỉnh trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất các cơ quan ban ngành, UBND 

cấp huyện; tổ chức thẩm định, điều tra, thu thập thông tin, tài liệu; phân tích, 

đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất và kết quả thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất kỳ trước và tiềm năng đất đai; phân bổ các chỉ tiêu sử dụng 

đất cấp quốc gia và xác định danh mục các dự án trong kế hoạch sử dụng đất cấp 

quốc gia đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; tổng hợp, cân đối nhu cầu sử 

dụng đất và dự kiến phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến từng đơn vị 

hành chính cấp huyện.  
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Giao Phòng Quản lý đất đai chủ trì tham mưu thực hiện. Đồng chí Chu 

Văn Thạch, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo. Thời gian triển khai từ Quý I năm 2021, 

hoàn thành trình phê duyệt, công bố kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trong Quý 

III năm 2021. 

 Nhiệm vụ 2: Đẩy mạnh cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính đối 

với các xã đã được tích hợp trên hệ thống.  

 (1) Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo các Chi nhánh đẩy mạnh việc cập 

nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã đã được tích hợp trên hệ 

thống với 10.000 thửa đất (đạt trên 95%). 

 (2) Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường hướng dẫn 

cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện vận hành cơ sở dữ liệu địa chính. 

Đảm bảo hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin được duy trì thường xuyên đáp 

ứng cho việc vận hành cơ sở dữ liệu địa chính. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn, 

vướng mắc về phần mềm cơ sở dữ liệu địa chính. 

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

Cả năm 2021. 

 Nhiệm vụ 3: Hoàn thành công tác thẩm định, trình UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, điều chỉnh kế 

hoạch sử dụng đất năm 2021. 

- Đôn đốc, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh công tác lập 

quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 theo Kế hoạch số 

141/KH-UBND của UBND tỉnh. 

- Chủ trì, cùng Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 

tỉnh thẩm định và tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030, trên cơ sở đó chỉ đạo trình điều chỉnh kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 cấp huyện đối với 11/11 huyện, thành phố cho phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất. 

Phòng Quản lý đất đai tham mưu thực hiện, Đ/c Chu Văn Thạch, Phó 

Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 7 

năm 2021. 

 Nhiệm vụ 4: Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được 

giao không để xảy ra sai sót, chậm tiến độ; bảo đảm tuân thủ đúng quy định 

của pháp luật và có chất lượng cao. 

 - Các phòng, đơn vị thuộc Sở được giao tập trung tham mưu, giải quyết 

các nhiệm vụ được không để xảy ra sai sót, tình trạng chậm muộn, quá hạn, đảm 

bảo đúng quy định của pháp luật và có chất lượng cao. Nhiệm vụ của UBND 

tỉnh giao phải hoàn thành và trình Lãnh đạo Sở trước 2, 3 ngày so với thời hạn 

quy định, 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. 
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 - Văn phòng Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc 

Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao không để tình trạng chậm muộn, quá 

hạn, nhất là nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; chủ động 

theo dõi, đôn đốc  việc cập nhật, xử lý văn bản trên phần mềm phần mềm Quản 

lý nhiệm vụ của UBND tỉnh  đảm bảo xử lý đúng quy trình, đúng theo Quy chế 

của Sở. 

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

Đồng chí Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

 Nhiệm vụ 5: Tham mưu cho Ban chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai 

có nguồn gốc đất nông, lâm trường chỉ đạo thực hiện phương án sử dụng đất 

đã được phê duyệt bảo đảm chất lượng, hiệu quả  

Đôn đốc UBND các huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc 

giải quyết tranh chấp đất đai có nguồn gốc đất nông, lâm trường và thực hiện 

công tác đăng ký kê khai, giao đất, thuê đất cấp Giấy CNQSD đất cho hộ gia 

đình, cá nhân theo Phương án sử dụng đất các công ty nông, lâm nghiệp bàn 

giao về địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt. 

 Tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh về kết quả thực hiện, những khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện Phương án sử dụng đất đã được UBND 

tỉnh phê duyệt. 

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

Viết Hải, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo. Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

 Nhiệm vụ 6: Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khó khăn 

vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm 

của tỉnh đáp ứng yêu cầu, tiến độ của Chủ đầu tư 

 Định kỳ tổng hợp báo cáo công tác giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là 

dự án trọng điểm của tỉnh; tổ chức họp với các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố về xử lý vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời 

tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ 

giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh đáp ứng yêu cầu, tiến độ của 

Chủ đầu tư 

Phòng Quản lý đất đai tham mưu thực hiện, Đ/c Chu Văn Thạch Phó 

Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo. Thời gian thực hiện: Cả năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

thuộc Sở theo nhiệm vụ được giao chỉ đạo cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết, 

phân công công chức, viên chức triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2021. Kịp thời báo cáo các vướng mắc, phát sinh để có hướng 

tháo gỡ giải quyết, chỉ đạo thực hiện. 

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

đôn đốc thực hiện. 
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- 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. 

3. Các đồng chí lãnh đạo Sở theo phân công tập trung chỉ đạo, đảm bảo 

hoàn thành 06 nhiệm vụ trọng tâm theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 

phê duyệt./. 

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

- Lãnh đạo Sở; 

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

đăng tải lên website của Sở);                                                                                       

- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

 

Bùi Văn Côi 
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