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THÔNG BÁO
Kết luận của Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 8,
phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2022
Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác
tháng 8, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 năm 2022.
Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Nông Văn Chiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc
Sở; các đồng chí Phó giám đốc Sở có mặt 02/04 đồng chí (vắng 02 đồng chí có
lý do); Trưởng, phó các phòng, đơn vị trực thuộc có mặt 16/19 đồng chí (vắng
03 đồng chí có lý do).
Trên cơ sở nội dung thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, ý
kiến của các đồng chí Phó giám đốc Sở, đồng chí Nông Văn Chiêm, Giám đốc
Sở kết luận một số nội dung như sau:
I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022
Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2022, tập thể lãnh đạo Sở, lãnh đạo các
phòng, đơn vị, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Sở đã
tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ của năm 2022, các nhiệm vụ đăng ký
trong Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đã cố gắng,
nỗ lực giải quyết khối lượng công việc rất lớn của ngành. Tuy nhiên, vẫn còn
một số tồn tại, khó khăn nhất định, có 01 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký trong
chương trình công tác của UBND tỉnh chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch1.
II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2022
1. Nhiệm vụ chung
1.1. Tập thể lãnh đạo Sở tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp
chặt chẽ, quyết liệt hơn nữa công tác chỉ đạo giải quyết dứt điểm các công việc
của các phòng, đơn vị, lĩnh vực được giao phụ trách, đặc biệt là các công việc
tồn đọng kéo dài, các công việc liên quan đến trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo,
tiếp công dân, triển khai các dự án của Sở; quan điểm chỉ đạo phải bám sát thực
hiện đúng các chính sách, quy định của Nhà nước, yêu cầu chỉ đạo rõ ràng cụ
thể; sau khi chỉ đạo cần theo dõi kết quả hoàn thành công việc; các công việc
1
Trình phê duyệt Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài
nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng; Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
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liên quan đến thông tin chỉ đạo điều hành của ngành, kết quả tham gia các cuộc
họp, các ý kiến chỉ đạo các lĩnh vực cần phải thông tin, báo cáo Giám đốc Sở để
nắm được các công việc đang diễn ra.
1.2. Các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo, điều hành của
lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực, thông tin, báo cáo kịp thời những nội dung đang
triển khai vướng mắc; việc báo cáo, trình văn bản phải thông qua lãnh đạo phụ
trách lĩnh vực chuyên môn; nâng cao hơn nữa tinh thần, thái độ, trách nhiệm
trong công việc; tiếp tục chủ động phối hợp trong giải quyết công việc; bám sát
chức năng nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình để chủ động tham mưu, đề xuất,
hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
1.3. Tiếp tục bám sát các chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm tại
Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2022 của UBND tỉnh Cao
Bằng, Quyết định số 43/QĐ-STNMT ngày 21 tháng 02 năm 2022, Kế hoạch
hành động số 473/KH-STNMT ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Sở Tài nguyên
và Môi trường2; Chương trình công tác tháng 9, phương hướng nhiệm vụ công
tác tháng 10 và Thông báo kết luận tại các kỳ họp giao ban;
1.4. Tiếp tục bám sát, nghiên cứu, góp ý để hoàn thiện dự thảo Quy hoạch
tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
1.5. Tiếp tục tập trung thực hiện các dự án do Sở làm chủ đầu tư đảm
đúng quy trình, quy định của pháp luật.
2. Nhiệm vụ cụ thể
Bên cạnh những nhiệm vụ đã đề ra trong chương trình công tác tháng
9/2022, đề nghị các phòng, đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm sau:
2.1. Văn phòng Sở
(1) Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng;
(2) Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường;
(3) Triển khai tổ chức sinh hoạt chính trị: “Đổi mới tinh thần, thái độ làm
việc của toàn thể công chức, viên chức, lao động ngành tài nguyên và môi
trường” để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác của ngành.
- Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành
Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Quyết định số 43/QĐ-STNMT ngày 21 tháng 02 năm 2022 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện
Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Kế hoạch
thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022;
- Kế hoạch hành động số 473/KH-STNMT ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi
trường về thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia năm 2022 của Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Cao Bằng.
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(4) Nghiên cứu, thực hiện giải pháp cải thiện các chỉ số về môi trường
kinh doanh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tại Văn bản số 4358/BKHĐTQLKTTW để bảo đảm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10
tháng 01 năm 2022 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Quyết định số 64/QĐUBND ngày 21/01/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch hành
động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 10/01/2022 của Chính phủ về
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường nâng cao năng lực cạnh
tranh Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; xây dựng Kế hoạch nâng
cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) năm 2022 của cơ quan, địa
phương, nhằm quyết liệt thực hiện hiệu quả mục tiêu cải thiện môi trường kinh
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2022 của tỉnh.
2.2. Thanh tra
(1) Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm
2022, ban hành Kết luận Thanh tra theo quy định của pháp luật;
(2) Tiếp tục tham mưu, xử lý dứt điểm, hoàn thành việc đấu giá quặng
tịch thu tại khu vực Mỏ Ngườm Cháng;
(3) Chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đất đai, Văn phòng Đăng ký đất
đai thống nhất nội dung, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại về đất đai liên
quan đến hộ gia đình ông Vũ Đình Phi, bà Bế Thị Bích (địa chỉ: Tổ 5, phường
Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng), hoàn thành trước ngày
10/9/2022 để trả lời công dân và cơ quan báo chí.
2.3. Phòng Đo đạc và Khoáng sản
(1) Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án chính sách khai thác vật liệu xây
dựng tại chỗ sử dụng cho công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc
gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025;
(2) Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành
động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ
Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai
thác khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
2.4. Phòng Quản lý Đất đai
(1) Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi bổ sung Quyết định số
40/2021/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng;
(2) Tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều
quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn
tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày
08/7/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng;
(3) Rà soát lại toàn bộ địa chỉ đấu giá đất của năm 2022, làm rõ các nội
dung khó khăn vướng mắc, thẩm quyền giải quyết, trách nhiệm của các ngành,
thời gian thực hiện; xây dựng báo cáo cụ thể, chi tiết;
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(4) Rà soát, sắp xếp hồ sơ, tài liệu phục vụ các đoàn thanh tra, giám sát;
bàn giao hồ sơ, tài liệu để lưu trữ theo quy định;
(5) Xây dựng Báo cáo phục vụ Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh
giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất và giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2019 – 2021;
(6) Hướng dẫn, giải quyết đơn thư khiếu nại về đất đai liên quan đến
Công ty Cổ phần Gốm xây dựng Nam Phong (xóm Nam Phong 1, xã Hưng Đạo,
thành phố Cao Bằng) theo quy định của pháp luật;
(7) Chủ động nghiên cứu để tham mưu các nội dung liên quan đến dự án
Xuân Hòa Sơn.
2.5. Phòng Kế hoạch - Tài nguyên nước
(1) Chủ trì, tham mưu báo cáo đề xuất xây dựng dự án đo đạc, lập hồ sơ
địa chính, bổ sung những thửa đất chưa cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh
Cao Bằng;
(2) Rà soát lại các nội dung công việc của Dự án “Cơ sở dữ liệu quan trắc
tài nguyên và môi trường” thuộc Đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về
quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng để triển khai thực
hiện các bước tiếp theo.
(3) Bám sát, tham mưu thực hiện các dự án do Sở làm chủ đầu tư đảm
đúng quy trình, quy định của pháp luật.
(4) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị rà soát các loại phí, lệ phí có
liên quan đến tất cả các lĩnh vực của ngành, xây dựng lộ trình chi tiết để dự thảo,
trình HĐND tỉnh thông qua 01 Nghị quyết chung của ngành tài nguyên và môi
trường tại kỳ họp cuối năm 2022 theo hướng tích hợp 02 Nghị quyết đã đề nghị
hoãn3 và Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thẩm định
trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.
(5) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc khảo sát,
lập, trình, phê duyệt dự án thực hiện Đề án về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia,
hệ thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 và tỷ lệ 1:5.000 thuộc phạm vi
quản lý trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đồng thời dự kiến về khả năng, lộ trình bố
trí kinh phí để thực hiện dự án theo quy định4.
(6) Trình UBND tỉnh: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Lập hồ sơ địa
chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ rừng phòng hộ ít xung yếu
sang rừng sản xuất trên địa bàn 04 huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hạ Lang, Hà
02 Nghị quyết đã đề nghị hoãn, rút không trình thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND
tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Nghị quyết bãi bỏ quy định mức thu, chế độ
thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
Cao Bằng.
4
Nhiệm vụ UBND tỉnh tại công văn số 1975/UBND-NĐ ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về
việc thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 09/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
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Quảng tỉnh Cao Bằng”; Phê duyệt đề cương dự án “Điều tra, đánh giá xác định
vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng”; Phê duyệt
nhiệm vụ “Xây dựng Mạng lưới Quan trắc môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn
2023 - 2025, định hướng đến năm 2026 - 2030”.
2.6. Chi cục Bảo vệ môi trường
(1) Trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương về việc xây dựng Đề cương Dự toán và triển khai xây dựng Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không
khí tỉnh Cao Bằng.
(2) Triển khai thực hiện Dự án “Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi
trường” thuộc Đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên
và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
(3) Phối hợp với Sở Y tế tham mưu rà soát, chỉnh sửa hoặc đề xuất, trình
ban hành Kế hoạch thay thế Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y
tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2025.
(4) Tham mưu ban hành văn bản hướng dẫn các quy trình, thủ tục cấp
giấy phép môi trường đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản; văn bản
hướng dẫn trình tự lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
(6) Hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện Nghị định số 45/2022/NĐ-CP
ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường; tham mưu các giải pháp thực hiện yêu cầu về xử lý phân loại
rác tại nguồn trên địa bàn tỉnh.
(7) Rà soát lại các văn bản trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành,
các công việc còn tồn đọng, quá hạn để triển khai thực hiện theo quy định.
2.7. Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu
(1) Tiếp tục tham mưu thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022
của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân
cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn
2022 - 2025 (Đề án 06);
(2) Phối hợp thực hiện Dự án “Cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi
trường” thuộc Đề án xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên
và môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
(4) Hoàn thiện dự thảo Thuyết minh mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh
Cao Bằng giai đoạn 2023 - 2025 định hướng đến năm 2030;
(5) Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông xây dựng cơ sở dữ liệu
lĩnh vực tài nguyên nước;
(6) Tiếp tục tham mưu trình tự, thủ tục thanh lý hoặc thanh hủy tài sản 02
trạm quan trắc tự động Sông Bằng, Sông Hiến đã hỏng.
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2.8. Văn phòng Đăng ký đất đai
(1) Tiếp tục xây dựng kế hoạch, quy chế vận hành thực hiện Quyết định
số 18/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban
hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;
(2) Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao
Bằng (VILG): Tiếp tục thực hiện dự án đảm đúng quy trình, quy định của pháp
luật; tập trung xử lý các vướng mắc của các đơn vị tư vấn trong quá trình thực
hiện, đề xuất hướng giải quyết với lãnh đạo Ban Quản lý dự án.
(3) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở Văn phòng
Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố trong thực hiện công tác chuyên
môn.
(4) Đề xuất giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu kiện về đất đai liên quan
đến hộ gia đình ông Vũ Đình Phi, vợ là Bế Thị Bích (địa chỉ: Tổ 5, phường
Sông Hiến, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) theo quy định của pháp luật;
báo cáo kết quả gửi Chủ tịch UBND tỉnh và Tổng cục Quản lý đất đai (gửi
Thanh tra Sở trước ngày 08/9/2022).
2.9. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường
(1) Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động thực hiện tốt các chương trình
nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra để bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu đã được giao theo
quy định của pháp luật.
Căn cứ nội dung kết luận nêu trên, đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc
nghiêm túc tổ chức triển khai và thường xuyên chủ động phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

TL. GIÁM ĐỐC
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lê Lục Hoàn

