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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính 

trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo  

quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi  

phía Bắc đến năm 2020  

 
 

Kính gửi:  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

 Thực hiện Công văn số 1065/SKHĐT-THKTXH  ngày 25/6/2021 của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 

37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX. Sở Tài nguyên và Môi 

trường báo cáo như sau: 

1. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với 

biến đổi khí hậu của tỉnh, giai đoạn 2004-2020 

- Công tác khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản 

 Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt khu vực 

không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt phương án bảo vệ khoáng 

sản chưa khai thác; Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm 

ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối 

với khai thác khoáng sản; Quy định về san, gạt, đào, đắp, cải tạo mặt bằng trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản đươc̣ tăng 

cường. Tổ chức nhiều hội nghị, lớp tập huấn triển khai thi hành Luật Khoáng 

sản năm 1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản 2010 cho 

các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, cán bộ địa chính xã, phường, 

thị trấn và Doanh nghiệp hoạt động khoáng sản. 

Công tác thẩm định trình cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đều theo 

quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt. Trình UBND tỉnh cấp 77 Giấy phép 

hoạt động khoáng sản, trong đó cấp 26 Giấy phép thăm dò khoáng sản; 51 Giấy 

phép khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng 36 điểm mỏ; trả lại giấy phép 07 

mỏ. Tham mưu tháo gỡ khó khăn trong khai thác cát, sỏi tại chỗ phục vụ công 

trình xây dựng nông thôn mới; giải quyết những khó khăn, vướng mắc về tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp đối với các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh.  

Phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành quy hoạch thăm dò, khai 

thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch thăm 

dò, khai thác và sử dụng khoáng sản của tỉnh đến năm 2010, định hướng đến 
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năm 2020; triển khai thực hiện dự án Khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm 

thời cấm hoạt động khoáng sản; xây dựng bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa 

bàn tỉnh. 

Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương trình UBND tỉnh phê duyệt 

quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh; triển khai thực hiện dự án Khoanh định khu 

vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. 

- Công tác quản lý bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước 

Hoàn thành việc xây dựng quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030 tỉnh Lạng Sơn. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế 

hoạch hành động quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước giai đoạn 

2014 - 2020; kế hoạch triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa 

bàn tỉnh; trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục ao, hồ không được san lấp trên 

địa bàn tỉnh. 

Trình UBND tỉnh cấp 147 Giấy phép khai thác tài nguyên nước, xả nước 

thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất, trong đó cấp giấy 

phép khai thác, sử dụng nước dưới đất là 45 giấy phép; khai thác, sử dụng 

nước mặt là 48 giấy phép; xả nước thải vào nguồn nước là 40 giấy phép; hành 

nghề khoan nước dưới đất là 14 giấy phép; phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ 

sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình đã được cấp giấy phép khai 

thác, sử dụng phục vụ mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; danh mục hồ, ao 

không được san lấp; phương án cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước hồ 

chứa thủy điện, thủy lợi.  

Phối kết hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước; 

thường xuyên phối hơp̣ tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền về lĩnh vực 

tài nguyên nước và bảo vê ̣môi trường. Sở đã tổ chức hội nghị cấp tỉnh tuyên 

truyền phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật 

với sự tham gia của hơn 275 đại biểu là Lãnh đạo các Sở, ban ngành và UBND 

các huyện, thành phố, cán bộ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi 

trường của Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện thành phố, cán bộ 

địa chính của một số xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

Triển khai thực hiện dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên 

nước, khoáng sản; phối hợp thực hiện dự án điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới 

đất để cung cấp nước sinh hoạt tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước. 

Hoàn thành dự án Điều tra, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước 

dưới đất; dự án khảo sát, điều tra lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang 

bảo vệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn đến năm 2020: Hiện nay 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn không có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu 

chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn 

môi trường.  
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- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đến năm 

2020: Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng", trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 09 cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng cần xử lý triệt để. Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các 

cơ quan liên quan tập trung thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để. Đến 

năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã có 09/09 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 

trọng được chứng nhận hoàn thành các biện pháp xử lý triệt1 đạt 100%. 

- Tỷ lệ số cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng công nghệ sạch hoặc trang 

bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải đến năm 2020 và tỷ lệ các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường; các đô thị loại 4 trở lên và tất cả 

các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đến năm 2020: Hiện 

nay tỉnh Lạng Sơn chưa tiến hành điều tra chi tiết và cũng không có số liệu về 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị 

giảm ô nhiễm, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn về môi trường; các đô thị loại 4 trở 

lên và tất cả các khu công nghiệp đều không có có hệ thống xử lý nước thải tập 

đạt tiêu chuẩn môi trường. Tuy nhiên các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

tỉnh trước khi đi vào hoạt đông chính thức đều lập các thủ tục về bảo vệ môi 

trường và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận, các cơ sở đều đã 

đầu tư, trang bị các thiết bị giảm ô nhiễm, xử lý chất thải, các đô thị, khu công 

nghiệp đều có hệ thống thoát nước thải, nước mưa chảy tràn.  

- Tỷ lệ chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại và chất thải y tế 

được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường được xử lý đến năm 2020: Qua kết quả rà 

soát, tổng hợp tình hình phát sinh chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh theo báo 

cáo định kỳ của các đơn vị cho thấy: Tổng lượng chất thải nguy hại phát sinh 

trong năm 2020 từ các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn là: 433.007,02 kg. Trong đó: Phát sinh từ loại hình y tế là 295.661,90 kg 

(chiếm 68,28% tổng khối lượng chất thải nguy hại  phát sinh trên địa bàn tỉnh). 

Trong đó khối lượng đã được xử lý là 289.228,70 kg (đạt 97,8%), còn lại 

6.433,20 kg (chiếm 2,2%) vẫn đang được lưu giữ tại các cơ sở y tế chờ xử lý 

(chủ yếu là các loại nước rửa tráng phim XQ tồn lưu và một số loại chất thải 

nguy hại khác). Phát sinh từ loại hình sản xuất kinh doanh khác và sản xuất nông 

nghiệp (vỏ bao bì thuốc BVTV) là 137.345,12 kg (chiếm 31,72% tổng khối 

lượng chất thải nguy hại phát sinh trên địa bàn tỉnh). Trong đó khối lượng đã 

được bàn giao cho đơn vị có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại  là 124.019,67 

kg (đạt 90,3%), còn lại 13.325,45 kg vẫn đang được lưu giữ tại các cơ sở chờ xử 

lý trong thời gian tiếp theo. Năm 2004 không có số liệu tỷ lệ chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại và chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường 

được xử lý trên địa bàn.  

 

                                           
 1 Nhà máy xi măng X78; Bãi rác Kéo Tấu; Nhà máy xi măng Lạng Sơn; Bệnh viện đa khoa trung tâm 

tỉnh Lạng Sơn; Xí nghiệp tuyển khoáng; Nhà máy giấy Tràng Định; Nhà máy hóa chất Vĩnh Thịnh; Các kho 

thuốc trừ sâu trong tỉnh Lạng Sơn và mỏ than Na Dương. 
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- Số lượng khu xử lý chất thải rắn, nhà máy xử lý nước thải để xử lý rác 

thải nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định trước khi xả ra môi trường tại địa 

phương đến năm 2020: Hiêṇ nay tỉnh Laṇg Sơn đang thực hiện dự án Nhà máy 

tái chế, xử lý chất thải rắn, thành phố Lạng Sơn theo quy hoac̣h quản lý chất thải 

rắn của tỉnh đã được phê duyệt; đã đầu tư xây dưṇg 10 baĩ chôn lấp chất thải rắn 

(trong đó có 06 baĩ rác đang hoaṭ đôṇg thuộc điạ bàn của 06/11 huyện; 04 bãi 

rác đang dừng, không hoạt động). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh có 04 lò đốt được 

đầu tư xây dựng (03 lò đốt đang hoạt động, 01 lò đốt chưa hoạt động) gồm: 01 

lò đốt tại xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng (hoạt động từ năm 2012); 01 lò đốt tại 

xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng (hoạt động từ năm 2015), 01 lò đốt tại thị trấn 

Đình Lập, huyện Đình Lập (hoạt động từ năm 2021) và 01 lò đốt tại huyện Văn 

Quan (chưa hoạt động).  

- Công tác thu gom, xử lý và tái chế rác thải tập trung bằng các công 

nghệ tiên tiến, đảm bảo vệ sinh môi trường; việc xây dựng khu xử lý chất thải 

rắn, nhà máy xử lý nước thải để xử lý rác thải nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy 

định trước khi xả ra môi trường ở mỗi địa phương trong vùng; việc áp dụng hệ 

thống tiêu chuẩn vệ sinh môi trường trong thiết kế, quy hoạch đô thị, khu cụm 

công nghiệp, du lịch và nhà ở; việc xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường:  

Để thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết 

định số 70/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải 

rắn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; Quyết định số 

1745/QĐ-UBND ngày 03/11/2012 phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải rắn 

các đô thị của tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020; Kế hoạch 

số 126/KH-UBND 04/11/2016 Về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế 

nguy hại trên địa bàn tỉnh Laṇg Sơn; Quyết định số: 1515/QĐ-UBND ngày 

18/8/2017 về ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt 

và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 

51/2017/QĐ-UBND ngày 20/92017 Về giá dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, tăng cường thực hiện công tác xã hội hóa trong 

thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 

các dự án áp dụng công nghệ tiến tiến về xử lý rác thải nhằm góp phần nâng cao 

chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.  

- Các chỉ tiêu khác về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó 

với biến đổi khí hậu tại địa phương 

Chú trọng tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, nâng cao nhận thức và xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trong cộng 

đồng, người dân và doanh nghiệp: Tổ chức các hoạt động triển khai tuyên 

truyền, hưởng ứng các sự kiện thường niên về bảo vệ môi trường, như: Ngày 

Môi trường thế giới; tuyên truyền biển, đảo; hưởng ứng Ngày Đất ngập nước 

Thế giới; hưởng ứng Giờ Trái đất; hưởng hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh 

học; tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và hưởng ứng 
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Ngày Đại dương Thế giới; hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn,... 

bằng các hoạt động cụ thể như: Tổ chức chiến dịch ra quân làm vệ sinh môi 

trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải; treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu; 

phát hàng nghìn tơ rơi, tuyên tuyền lưu động trên loa phóng thanh; phối hợp với 

các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin, phản ánh được nhiều tin, phóng sự 

về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đặc biệt phối hợp với Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên đề phát sóng chuyên mục “Vì màu xanh cuộc 

sống” định kỳ 2 lần/tháng. Triển khai các đợt phát động xây dựng mô hình 

“Chống rác thải nhựa”, trong đó: Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam tỉnh tổ chức phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại khối 

Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn với sự tham gia của 300 

người; phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức triển khai thực hiện 

phong trào xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa” tại Chợ Giếng Vuông, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020 -2022 với sự tham 

gia của trên 150 người. Tăng cường triển khai các hoạt động thực hiện tiêu chí 

môi trường trong xây dựng Nông thôn mới, phối hợp với các huyện tổ chức 

khoảng hơn 10 lớp tập huấn tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường trong 

xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân cùng chung sức thực hiện tiêu chí số 17 về Môi trường 

trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.  

 Tham mưu cho tỉnh xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi 

khí hậu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

03/QĐ-UBND ngày 06/01/2012 và cập nhật phê duyệt Kế hoạch hành động ứng 

phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 30/6/2020. Triển 

khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về biến đổi khí hậu: Đã 

thực hiện xây dựng và cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí 

hậu; thực hiện “Tuyên truyền nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực ứng 

phó với biến đổi khí hậu cho cán bộ thuộc các ngành, lĩnh vực, địa phương và 

cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” (được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 22/10/2013); Xây dựng Chương trình hành 

động số 92-CTr/TU ngày 29/10/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng 

Sơn về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương (khóa XI) về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 

20/6/2014 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 

của Chính phủ và Chương trình hành động số 92-CTr/TU; Kế hoạch của Tỉnh ủy 

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; Tổ chức thực hiện 

công tác đánh giá khí hậu tỉnh Lạng Sơn trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 

định số 181/QĐ-UBND ngày 30/01/2020. 

2. Đánh giá chung  



6 

 

 

Giai đoạn 2004-2020, ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng Sơn đã 

đạt được nhiều thành tựu nhất định, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh trong quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; để có được 

những kết quả nổi bật trong những năm qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn đã tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được giao; chủ 

động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh các giải pháp, 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Bên 

cạnh đó, Sở đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và UBND các 

huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn có những tồn tại hạn chế như: 

Công tác chỉ đạo điều hành trong quản lý nhà nước về các lĩnh vực tài nguyên 

và môi trường tỉnh Lạng Sơn tuy đã có nhiều chuyển biến, xong chưa có bước 

đột phá; công tác bảo vệ môi trường chưa chặt chẽ giữa các cấp còn để xảy ra 

tình trạng xả thải vào môi trường chưa kịp thời khắc phục, chấn chỉnh; báo cáo 

ĐTM, cam kết bảo vệ môi trường chưa thực sự chất lượng trong việc giám sát 

về ô nhiễm môi trường; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại tố cáo chưa được thường xuyên; Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về 

khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học chưa có kết quả rõ 

nét.   

3. Các chỉ tiêu đến năm 2030 

- Tỷ lệ khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động 

có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường trong tỉnh đến 

năm 2025 và năm 2030 đạt 100%. 

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong tỉnh được xử lý 

đến năm 2025 và năm 2030 đạt 100%. 

4. Nhiệm vụ, giải pháp về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và 

ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh đến năm 2030 

Tiếp tục kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả; sử dụng 

đội ngũ cán bộ cán bộ, công chức, viên đúng với năng lực, sở trường nâng cao 

hiệu quả công tác tham mưu, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy tổ chức. 

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên 

chức gắn với công tác quy hoạch cán bộ nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên 

sâu, chuyên nghiệp, chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

được giao. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến 

sâu rộng các chủ trương, chính sách, pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của 

cộng đồng về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.  

Rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành đồng bộ các cơ chế, chính 

sách lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định, phù hợp với điều kiện, 

tình hình thực tế của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi đưa pháp luật về tài nguyên, 

môi trường đi vào cuộc sống.  
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Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và công tác hậu kiểm; 

xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, khai thác, sử 

dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường.  

 Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét 

tổng hợp./. 
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- Lãnh đạo Sở; 
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