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Ngành TN&MT tỉnh Điện Biên:

QUYẾT TÂM, QUYẾT LIỆT HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2017, 
HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Năm 2016: Hoàn thành 
nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh 
vực ngành TN&MT

Công tác xây dựng văn bản 
quy phạm pháp luật được chú 
trọng thực hiện, trình ban hành 
kịp thời, tạo hành lang pháp 
lý cho công tác quản lý, góp 
phần nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước về tài 
nguyên môi trường. Bộ máy tổ 
chức tiếp tục được kiện toàn 
để đáp ứng yêu cầu triển khai 
nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. 

Đẩy mạnh cải cách hành 
chính trong việc giải quyết các 
thủ tục hồ sơ, giấy tờ liên quan 
đến các vấn đề về tài nguyên 
và môi trường hiện nay, rà soát 
các thủ tục hành chính, đưa các 
thủ tục hành chính ra giải quyết 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả theo cơ chế một cửa, tạo 
được chuyển biến quan trọng 

về nhận thức đối với vị trí, vai 
trò và tầm quan trọng của cải 
cách hành chính trong việc tiến 
tới xây dựng nền hành chính 
trong sạch, vững mạnh, hoạt 
động có hiệu lực, hiệu quả. 
Tăng cường ứng dụng công 
nghệ thông tin, phục vụ có hiệu 
quả quản lý, điều hành của 
ngành, góp phần đơn giản hoá 
thủ tục hành chính, giảm thiểu 
các quy trình công việc.

Sáp nhập, kiện toàn Trung 
tâm Phát triển quỹ đất cấp tỉnh 
và 03 Tổ chức phát triển quỹ 
đất cấp huyện thành Trung 
tâm Phát triển quỹ đất thuộc 
Sở Tài nguyên và Môi trường. 
Sáp nhập, kiện toàn Văn 
phòng Đăng ký quyền sử dụng 
đất cấp tỉnh và 03 Văn phòng 
Đăng ký quyền sử dụng đất 
cấp huyện thành Văn phòng 
Đăng ký đất đai  thuộc Sở Tài 
nguyên và Môi trường.

Công tác thanh tra, kiểm 
tra, giải quyết đơn, thư khiếu 
nại, tố cáo tiếp tục được triển 
khai hiệu quả, đã chỉ ra được 
những hạn chế trong công tác 
quản lý, khắc phục tình trạng 
lãng phí về tài nguyên và giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, ngăn 
chặn, chấn chỉnh và xử lý hoặc 
kiến nghị xử lý kịp thời các sai 
phạm trong công tác quản lý 
và sử dụng đất, khoáng sản và 
môi trường trên địa bàn toàn 
tỉnh.

Công tác chuyên môn trên 
các lĩnh vực về đất đai, môi 
trường, khoáng sản, tài nguyên 
nước, đo đạc bản đồ, đa dạng 
sinh học... được triển khai thực 
hiện một cách kịp thời, đồng 
bộ. 

Lĩnh vực quản lý đất đai, 
đã hoàn thiện điều chỉnh quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 
2020 và lập Kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) 
cấp tỉnh và đang trình Hội đồng 
nhân dân tỉnh Điện Biên thông 
qua; đã thực hiện cấp 12.700 
giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất 
với diện tích hơn 11.000 ha; 
tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu 

Năm 2016 với nhiều khó khăn, thách thức đối với 
ngành tài nguyên và môi trường cả nước, ngành 
tài nguyên và môi trường tỉnh Điện Biên đã nỗ lực 

vượt qua khó khăn, thách thức, giành được những kết 
quả đáng khích lệ, hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch 
được giao trong năm 2016, các nhiệm vụ công tác trọng 
tâm đảm bảo tiến độ góp phần hoàn thành chỉ tiêu kinh 
tế - xã hội của tỉnh, hướng tới phát triển bền vững.



2 Bản tin Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

Soá 35 - 2016Chuùc Möøng Naêm Môùi

địa chính thành phố Điện Biên 
Phủ...

Lĩnh vực tài nguyên nước, 
tham mưu cho UBND tỉnh cấp 
02 giấy phép khai thác, sử 
dụng nước mặt; 06 giấy phép 
xả nước thải vào nguồn nước; 
triển khai thực hiện Dự án 
”Quy hoạch tài nguyên nước 
tỉnh Điện Biên đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2035”.

Lĩnh vực địa chất và 
khoáng sản, tham mưu UBND 
tỉnh cấp 03 giấy phép thãm 
dò khoáng sản; phê duyệt trữ 
lượng đối với 06 điểm mỏ; cấp 
05 giấy phép khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường; trình UBND tỉnh 
ban hành 11 quyết định phê 
duyệt tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản làm vật liệu xây 
dựng thông thường của 10 
tổ chức với tổng số tiền phê 

duyệt hơn 31 tỷ đồng...

Lĩnh vực môi trường, thực 
hiện rà soát, thống kê các văn 
bản cần sửa đổi, bổ sung, thay 
thế hoặc bãi bỏ để phù hợp với 
Luật Bảo vệ môi trường và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; 
tích cực tuyên truyền phổ biến 
pháp luật dưới nhiều hình 
thức đến cán bộ, nhân dân 
trong tỉnh; nâng cao về chất 
lượng thẩm định, cấp phép 
môi trường và thường xuyên 
kiểm tra, giám sát các tổ chức, 
cá nhân thực hiện theo quy 
định; thực hiện các biện pháp 
xử lý ô nhiễm môi trường triệt 
để đối với 02 cơ sở còn lại gây 
ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng; cải tạo xử lý triệt để ô 
nhiễm bãi chôn lấp rác thải 
Noong Bua thành phố Điện 
Biên Phủ; tiếp tục hoàn thiện 
hệ thống thoát nước, thu gom 

và xử lý nước thải thành phố 
Điện Biên Phủ...

Lĩnh vực khí tượng thủy 
văn và biến đổi khí hậu, triển 
khai thực hiện Thỏa thuận 
Paris về biến đổi khí hậu; tổ 
chức triển khai các nhiệm vụ 
được giao tại các Kế hoạch 
hành động ứng phó với biến 
đổi khí hậu tỉnh Điện Biên giai 
đoạn  2011-2015, tầm nhìn 
đến năm 2025; tham mưu 
cho UBND tỉnh ban hành Kế 
hoạch tuyên truyền Luật Khí 
tượng thủy văn và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật. 

Lĩnh vực đo đạc bản đồ 
và viễn thám, phục vụ công 
tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng 56 công trình để xây 
dựng phát triển kinh tế - xã hội 
trên địa bàn tỉnh với tổng diện 
tích đo đạc 496,97 ha; phối 
hợp Sở Nội vụ triển khai thực 
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hiện dự án hoàn thiện, hiện 
đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới 
hành chính và xây dựng cơ sở 
dữ liệu về địa giới hành chính 
tỉnh Điện Biên.

Phấn đấu hoàn thành các 
nhiệm vụ trọng tâm năm 
2017 

Trong năm 2017, cùng với 
tinh thần đổi mới trong toàn 
ngành TN&MT cả nước, ngành 
TN&MT tỉnh Điện Biên tiếp tục 
kiện toàn bộ máy tổ chức; đẩy 
mạnh công tác cải cách hành 
chính; rà soát và đơn giản hóa 
các thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở; 
triển khai thực hiện chương 
trình, kế hoạch thanh tra, kiểm 
tra năm 2017 đảm bảo tiến độ 
và hiệu quả; duy trì công tác 
tiếp dân và giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo theo thẩm 
quyền.

Đối với nhiệm vụ cụ thể 
trong từng lĩnh vực, tiếp tục tiển 
khai tích cực, hiệu quả theo 
chức năng, nhiệm vụ được 
giao. Trong đó, tập trung, phấn 
đấu hoàn thành các nhiệm vụ 
như:

Lĩnh vực quản lý đất đai, 
(i) thực hiện việc giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, ký hợp đồng thuê đất 
và thẩm định nhu cầu sử dụng 
của các dự án theo đúng trình 
tự, thủ tục của pháp luật đất 
đai 2013.

(ii) Hướng dẫn UBND các 
huyện, thị xã thành phố thực 
hiện bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư theo Luật đất đai năm 

2013; xử lý vướng mắc của 
các phương án bồi thường, 
hỗ trợ và tái định cư trong quá 
trình tổ chức thực hiện; lập Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2018.

(iii) Tổng hợp báo cáo 
UBND tỉnh danh mục dự án 
cần thu hồi đất và dự án có sử 
dụng đất trồng lúa, đất rừng 
phòng hộ vào các mục đích 
khác trong năm 2018 trên địa 
bàn tỉnh; Tổ chức thẩm định và 
trình UBND tỉnh phê duyệt Kế 
hoạch sử dụng đất năm 2018 
cấp huyện.

(iv) Hướng dẫn, kiểm tra và 
xử lý các đơn vị, các huyện, thị 
xã, thành phố trong quá trình 
thực hiện bảng giá đất và xác 
định giá đất cụ thể để tính tiền 
bồi thường khi nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 
2017; lập kế hoạch xác định 
giá đất cụ thể năm 2018.

(v) Thực hiện thống kê 
đất đai năm 2016 của tỉnh 
theo đúng quy định tại thông 
tư 28/2014/TT-BTNMT ngày 
02/6/2014 của Bộ TN&MT.

(vi) Tiếp tục thực hiện theo 
kế hoạch của Dự án điều tra 
đánh giá chất lượng đất, tiềm 
năng đất đai, điều tra đánh giá 
thoái hóa đất cấp tỉnh giai đoạn 
2015-2017.

(vii) Rà soát các công trình, 
dự án đã được giao, thuê đất 
chậm triển khai thực hiện, kiên 
quyết thu hồi chủ trương đầu 
tư, thu hồi đất do các chủ đầu 
tư không đủ năng lực, kéo 
dài không triển khai dự án, vi 
phạm tiến độ thực hiện dự án. 

Tạo quỹ đất để thực hiện đấu 
giá quyền sử dụng đất và quỹ 
đất cho các dự án đầu tư trên 
địa bàn tỉnh.

(viii) Tiếp tục đôn đốc UBND 
cấp huyện thực hiện công tác 
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. Trong đó, đẩy 
mạnh thực hiện việc giao đất 
và cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất lâm nghiệp chưa 
có rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

Lĩnh vực tài nguyên 
nước, khí tượng thủy văn và 
biến đổi khí hậu, (i) tổ chức 
thẩm định và trình UBND tỉnh 
hồ sơ cấp giấy phép hoạt động 
tài nguyên nước; hồ sơ bảo vệ 
hành lang hồ chứa thủy điện, 
thủy lợi theo Luật tài nước năm 
2012 và quy chế quản lý sử 
dụng tài nguyên nước trên địa 
bàn tỉnh.

(ii) Kiểm soát chặt chẽ 
tình trạng xả nước thải vào 
nguồn nước, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước và hành 
nghề khoan nước dưới đất trái 
phép; việc cắm mốc hành lang 
bảo vệ hồ ngoài thực địa trước 
khi tích nước lòng hồ các hồ 
chứa thủy lợi, thủy điện.

(iii) Triển khai thực hiện các 
chương trình, dự án thuộc Kế 
hoạch hành động nâng cao 
hiệu quả hoạt động quản lý, 
bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài 
nguyên nước giai đoạn 2014-
2020 trên địa bàn tỉnh và dự án 
Quy hoạch phân bổ tài nguyên 
nước mặt tính điến năm 2020.
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(iv) Thực hiện các dự án 

thuộc chương trình mục tiêu 
quốc gia ứng phó biến đổi khí 
hậu; chương trình hỗ trợ ứng 
phó biến đổi khí hậu và triển 
khai các kế hoạch hành động 
làm giảm nhẹ ảnh hưởng của 
biến đối khí hậu.

Lĩnh vực môi trường, (i) 
tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ 
môi trường năm 2014 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành, 
đặc biệt là công tác rà soát, 
công bố, chuẩn hóa thủ tục 
hành chính; phối hợp với các 
sở, ban, ngành, tổ chức chính 
trị xã hội, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố đẩy mạnh tuyên 
truyền phổ biến giáo dục pháp 
luật theo nhiều hình thức, tổ 
chức cuộc thi tìm hiểu pháp 
luật môi trường, sáng kiến 
bảo vệ môi trường, xây dựng 
mô hình tiên tiến bảo vệ môi 
trường.

(ii) Tiếp tục triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg 
ngày 31/8/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số nhiệm 
vụ, giải pháp cấp bách về bảo 
vệ môi trường và Nghị định 
số 155/2016/NĐ-CP ngày 
18/11/2016 của Chính phủ quy 
định về xử lý vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường.

(iii) Nâng cao chất lượng 
công tác thẩm định, phê duyệt 
báo cáo đánh giá tác động 
môi trường, đánh giá môi 
trường chiến lược; đẩy mạnh 
việc thanh tra, kiểm tra các tổ 
chức, cá nhân trong việc tuân 
thủ pháp luật về bảo vệ môi 

trường.

(iv) Xây dựng kế hoạch 
quan trắc môi trường tỉnh Điện 
Biên năm 2017. 

(v) Đẩy mạnh thu gom, xử 
lý rác thải đảm bảo môi trường 
xanh, sạch; tiếp tục phối hợp 
thực hiện việc thu gom, xử lý, 
tiêu hủy thuốc và vỏ bao bì 
đựng hóa chất bảo vệ thực vật.

(vi) Hướng dẫn, hoàn thành 
xử lý triệt để 02 cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng 
nằm trong Quyết định 64/2003/
QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của 
Thủ tướng Chính phủ.

(vii) Hoàn thành dự án 
“Thành lập Khu bảo tồn loài 
- sinh cảnh cấp Quốc gia Pá 
Khoang – Mường Phăng” tỉnh 
Điện Biên.

(viii) Xây dựng phương án 
xử lý, cải tạo phục hồi môi 
trường điểm tồn lưu hóa chất 
bảo vệ thực vật kho C17 xã 
Thanh Xương, huyện Điện 
Biên, tỉnh Điện Biên theo Quyết 
định số 1946/QĐ-TTg ngày 
21/10/2010 của Thủ tướng 
Chính phủ.

(ix) Thực hiện dự án Cải 
tạo, xử lý triệt để ô nhiễm bãi 
chôn lấp rác thải Noong Bua 
thành phố Điện Biên Phủ.

Bên cạnh đó, trong lĩnh 
vực địa chất khoáng sản, 
tổ chức thẩm định và trình 
UBND tỉnh cấp phép hoạt 
động khoáng sản theo thẩm 
quyền; triển khai thực hiện và 
điều chỉnh quy hoạch khai thác 
khoáng sản trên địa bàn tỉnh; 
tiếp tục thực hiện việc tính tiền 

cấp quyền khai thác khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, 
thanh tra việc chấp hành pháp 
luật của các tổ chức, cá nhân 
có các hoạt động khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực đo đạc và bản 
đồ, hoàn thành việc xây dựng 
cơ sở dữ địa chính trên địa 
bàn thành phố Điện Biên Phủ 
và đưa vào quản lý, khai thác 
vận hành sử dụng; tiếp tục 
tăng cường công tác kiểm tra, 
thẩm định chất lượng, khối 
lượng công trình sản phẩm đo 
đạc lập bản đồ địa chính, mảnh 
trích đo, mảnh chỉnh lý trích lục 
theo quy định của Bộ TN&MT.

Để nâng cao hiệu quả của 
công tác bảo vệ môi trường,  
tạo bước chuyển biến mạnh mẽ 
hiệu quả về quản lý nhà nước 
trong các lĩnh vực tài nguyên 
và môi trường trên địa bàn 
tỉnh, trong năm 2017, ngành tài 
nguyên và môi  trường tỉnh sẽ 
tiếp tục phát triển theo hướng 
hiện đại hóa và kinh tế hóa 
trong công tác quản lý, liên kết 
các lĩnh vực để tạo sức mạnh 
tổng hợp hướng đến phát triển 
bền vững, phấn đấu vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức, tập 
trung chỉ đạo, triển khai quyết 
liệt các nhiệm vụ, các giải pháp 
đã đề ra, trên cơ sở bám sát 
các chủ trương chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước, hoàn thành tốt chức 
năng, nhiệm vụ được giao góp 
phần vào phát triển kinh tế  
xã hội trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên. 

Trung tâm CNTTTN&MT
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Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường
TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2016, 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2017

Sáng ngày 08/01/2017, 
Đảng bộ Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Điện 

Biên đã long trọng tổ chức Hội 
nghị tổng kết công tác Đảng 
năm 2016 và triển khai nhiệm 
vụ năm 2017. Dự Hội nghị 
có đồng chí Bùi Châu Tuấn 
- Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc 
Sở chủ trì Hội nghị, đồng chí 
Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư 
Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 
các đồng chí trong Ban chấp 

hành Đảng bộ, cùng toàn thể 
các đồng chí đảng viên trong 
Đảng bộ. 

 Đồng chí Ngôn Ngọc 
Khuê - Phó Bí thư Đảng bộ đã 
thông qua Báo cáo tổng kết 
công tác xây dựng Đảng năm 
2016, phương hướng, nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2017. Trong 
năm, Công tác phát triển đảng 
viên luôn được Đảng bộ quan 
tâm đã cử 03 đảng viên dự bị 
tham gia lớp bồi dưỡng lý luận 

chính trị cho Đảng viên mới do 
Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh 
tổ chức; làm hồ sơ đề nghị 
chuyển đảng chính thức cho 
03 đảng viên dự bị; tổ chức 
Lễ kết nạp đảng cho 04 quần 
chúng; cử 05 đồng chí đi bồi 
dưỡng lý luận chính trị trình 
độ trung cấp trở lên trong đó 
có 01 đồng chí học cao cấp 
chính trị… Năm 2016 Đảng bộ 

Đồng chí Bùi Châu Tuấn - Bí thư Đảng bộ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

(Xem tiếp trang 11)
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THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN NĂM 2017

Ngày 19 và ngày 
26/12/2016, tại Sở 
Tài nguyên và Môi 

trường Đồng chí Bùi Châu 
Tuấn - Giám đốc Sở - Chủ 
tịch Hội đồng thẩm định chủ 
trì cuộc họp Hội đồng thẩm 
định Kế hoạch sử dụng đất 
năm 2017 cấp huyện.

Thành phần tham dự 
cuộc họp gồm có các thành 
viên Hội đồng thẩm định 
theo Quyết định số 782/QĐ-
UBND ngày 16/10/2014 của 
UBND tỉnh; Tổ chuyên viên 
giúp việc theo Quyết định 
số 149/QĐ-STNMT ngày 
22/10/2014 của Chủ tịch Hội 
đồng thẩm định; Lãnh đạo 
UBND và Phòng Tài nguyên 
và Môi trường các huyện: 
Mường Nhé, Nậm Pồ, Điện 
Biên Đông, Mường Ảng, Tủa 
Chùa, Mường Chà, Tuần 
Giáo và Thị xã Mường Lay. 

Tại cuộc họp, Hội đồng 
thẩm định đã được nghe 
các huyện báo cáo tóm tắt 
Kế hoạch sử dụng đất năm 
2017 và báo cáo giải trình 
các ý kiến của Hội đồng 
thẩm định với các nội dung 

liên quan đến danh mục các 
công trình, dự án cần thu 
hồi đất, chuyển mục đích 
sử dụng đất; các chỉ tiêu sử 
dụng đất đối với các loại đất 
nông nghiệp, đất phi nông 
nghiệp, đất chưa sử dụng, 
đất cần chuyển mục đích sử 
dụng, đất chưa sử dụng đưa 
vào sử dụng; các giải pháp 
thực hiện Kế hoạch sử dụng 
đất năm 2017.

Qua đó, Hội đồng thẩm 
định đã góp ý, tham gia ý 
kiến bổ sung và thống nhất 

cơ bản nội dung Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2017 của 
các huyện. Trên cơ sở đó, 
Hội đồng đã đề nghị Ủy ban 
nhân dân các huyện sớm 
chỉnh sửa, bổ sung và gửi 
về Hội đồng thẩm định để 
hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch 
sử dụng đất năm 2017, báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 
phê duyệt./.

      Tin, ảnh: Bích Ngọc
 Trung tâm CNTTTN&MT

Đ/c Bùi Châu Tuấn - Giám đốc Sở -  
Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp.
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Hội Cựu chiến binh Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2017-2022

Ngày 16/12/2016, Hội 
Cựu chiến binh Sở 
Tài nguyên và Môi 

trường Điện Biên tổ chức 
Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 
2017-2022.

Đến dự đại hội, có 
đồng chí Nguyễn Văn 
Khoa - UVBTV- Chủ tịch 
Hội Cựu chiến binh Dân 
Chính Đảng tỉnh; Đồng chí 
Ngôn Ngọc Khuê - Phó bí 
thư Đảng bộ, phó Giám 
đốc Sở; Bí thư các chi bộ 
thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường; Đại diện Công 
đoàn; Đoàn thanh niên; 
cùng toàn thể hội viên hội 
Cựu chiến binh.

Được sự quan tâm 
chỉ đạo của Đảng ủy, Ban 
giám đốc Sở và sự chỉ đạo 
của Ban Chấp hành Hội 
Cựu chiến binh Dân Chính 
Đảng tỉnh, cùng với sự nỗ 
lực của các hội viên, nhiệm 
kỳ 2012 - 2017, Hội Cựu 
Chiến binh Sở Tài nguyên 
và Môi trường đã tổ chức 
thực hiện tốt Nghị quyết 
Đại hội Hội Cựu Chiến binh 

và đạt được những kết quả 
đáng khích lệ như: góp 
phần tích cực xây dựng tổ 
chức Đảng trong sạch vững 
mạnh, xây dựng cơ quan 
an toàn, làm chủ, có nếp 
sống văn hóa; động viên 
hội viên hoàn thành nhiệm 
vụ, tham gia chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội, 
các phong trào, cuộc vận 
động do đơn vị phát động; 
Tập hợp, đoàn kết các thế 
hệ cựu chiến binh giữ gìn 
phẩm chất đạo đức cách 
mạng, nâng cao bản lĩnh 
chính trị, trình độ hiểu biết 
về chính trị, pháp luật, văn 
hóa, khoa học - kỹ thuật, 
tuyên truyền phổ biến 
giáo dục pháp luật, bảo vệ 
quyền lợi chính đáng cho 
cựu chiến binh.

Phối hợp với Đoàn 
thanh niên giáo dục truyền 
thống yêu nước và chủ 
nghĩa anh hùng cách mạng 
cho thế hệ trẻ, xây dựng 
củng cố và nâng cao chất 
lượng tổ chức Đoàn cơ sở. 
Xây dựng Hội Cựu chiến 
binh trong sạch, vững 

mạnh. Hàng năm, tổ chức 
các hoạt động kỷ niệm 
các ngày 27/7, 22/12...; 
Hiện nay, Hội Cựu Chiến 
binh Sở Tài nguyên và Môi 
trường Điện Biên có 06 hội 
viên đang sinh hoạt tại 01 
chi hội.

Phát biểu tại Đại hội, 
đồng chí Ngôn Ngọc Khuê 
- Phó bí thư Đảng bộ, phó 
Giám đốc Sở đã ghi nhận 
và biểu dương những 
thành tích mà Hội Cựu 
Chiến binh Sở đạt được 
trong nhiệm kỳ vừa qua, 
đồng thời động viên các 
đồng chí hội viên tiếp tục 
phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trên cương 
vị đang công tác, phát huy 
truyền thống bộ đội Cụ Hồ, 
đóng góp tích cực vào hoạt 
động của Sở Tài nguyên 
và Môi trường Điện Biên.

Đại hội đã bầu Ban 
Chấp hành nhiệm kỳ IV 
(2017 - 2022), bầu đại biểu 
đi dự đại hội cấp trên.
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG ĐẠI HỘI:

Tin, ảnh: Trần Mai
Trung tâm CNTTTN&MT
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HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

Chiều ngày 08/01/2017, 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Điện Biên 

tổ chức Hội nghị Cán bộ, công 
chức, viên chức năm 2017. 
Tham dự Hội nghị có Đ/c Bùi 
Châu Tuấn - Bí thư Đảng ủy 
- Giám đốc Sở cùng các Đ/c 
trong Ban Giám đốc; Trưởng, 
phó các phòng, đơn vị trực 
thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức và người 
lao động thuộc Sở Tài nguyên 
và Môi trường. 

 Hội nghị, đã thông qua các 
báo cáo: Kết quả thực hiện 
nhiệm vụ năm 2016, triển khai 

kế hoạch nhiệm vụ ngành tài 
nguyên và môi trường năm 
2017; Báo cáo đánh giá phong 
trào thi đua, công tác khen 
thưởng năm 2016 và nhiệm vụ 
công tác thi đua, khen thưởng 
năm 2017.

Qua nghe các báo cáo, cán 
bộ, CCVC và người lao động 
thuộc Sở đã có nhiều ý kiến 
tham gia góp ý vào Báo cáo 
đã được trình bày và đã được 
Ban giám đốc giải thích các ý 
kiến tham gia; Tai đây đồng chí 
Bùi Châu Tuấn - Bí thư Đảng 
bộ - Giám đốc Sở đã phát động 
phong trào thi đua năm 2017 và 

kêu gọi toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức và người lao 
động tiếp tục phát huy tinh thần 
đoàn kết, phấn đấu, đẩy mạnh 
các phong trào thi đua yêu 
nước; nhiệt tình, năng động, 
sáng tạo để thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ năm 2017 đề ra.

Cũng tại hội nghị này đã 
công bố Quyết định khen 
thưởng của Giám đốc Sở 
Công nhận danh hiệu chiến sỹ 
thi đua cơ sở năm 2016 cho 21 
cá nhân; tặng giấy khen cho 22 
tập thể và 83 cá nhân.

Tin, ảnh: Đoàn Hương 
Trung tâm CNTT TN&MT

Toàn cảnh Hội nghị
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HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 
12/12/2016 của Đảng ủy Dân Chính 
Đảng tỉnh và Kế hoạch số 01-KH/ĐU 

ngày 06/01/2017 của Đảng ủy Sở Tài nguyên 
và Môi trường. Ngày 11/01/2017, Đảng uỷ Sở 
Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị 
quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể cán bộ, 
đảng viên, CCVB và người lao động trong Sở.

 Tại Hội nghị này cán bộ, đảng viên, 
CCVB và người lao động trong Sở đã được 

nghe các đồng chí báo cáo viên quán triệt 
các nội dung: (1) Nghị quyết số 04-NQ/TW, 
ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ. (2) Nghị quyết số 05-NQ/
TW, ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, 
chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô 
hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh 
của nền kinh tế. (3) Phổ Nghị quyết số 06-NQ/
TW, ngày 05/11/2016, về thực hiện có hiệu 

Toàn cảnh Hội nghị
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Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường...

Sở đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn 
Sở đạt được nhiều kết quả 
cao trên các lĩnh vực quản lý 
nhà nước về tài nguyên đất 
đai, khoáng sản, nước, khí 
tượng thủy văn và biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường, 
đo đạc và bản đồ. Lãnh đạo 
các tổ chức đoàn thể thực 
hiện tốt vai trò và các hoạt 
động của mình, kết quả 
trong năm 2016 các tổ chức 
đoàn thể như: Đoàn thanh 
niên, tổ chức công đoàn, Hội 
cựu chiến binh đều được 
đề nghị xếp loại vững mạnh 
xuất sắc.

Chỉ đạo Hội cựu chiến 
binh tổ chức Đại hội nhiệm 
kỳ 2017-2022  và Chi đoàn 
thanh niên xây dựng Hồ sơ 
Đại hội nhiệm kỳ 2017-2019.

Vận động toàn thể cán bộ, 
công chức, viên chức trong 
cơ quan hưởng ứng cuộc 
vận động: Ủng hộ “Nghĩa 
tình Hoàng Sa, Trường Sa”, 
quỹ “bảo trợ trẻ em”, quỹ 
“ủng hộ người cao tuổi”, quỹ 
“ủng hộ nhân dân khắc phục 
thiệt hại ảnh hưởng xâm 
nhập mặn, hạn hạn, thủy hải 
sản chết hàng loạt”…

Trong phần thảo luận, Hội 
nghị đã tập trung phân tích 
làm rõ thêm kết quả công tác 
xây dựng Đảng năm 2016 
như công tác học tập quán 
triệt các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh 
việc học tập và làm theo 
tấm gương, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh, công tác 
cán bộ, tổ chức sinh hoạt 
chuyên đề. 

Kết thúc Hội nghị, đồng 

chí Bí thư Đảng bộ đề nghị 
tất cả các đồng chí đảng 
viên trong toàn Đảng bộ phát 
huy những thành tích đã đạt 
được, ra sức phấn đấu, tiếp 
tục phát huy tinh thần thi đua 
cao độ, lòng yêu nước mạnh 
mẽ, ý chí tự lực, tự cường, 
yêu ngành, yêu nghề để 
thực hiện Nghị quyết của 
Đảng, nhiệm vụ chính trị 
năm 2017 ngay từ những 
ngày đầu năm, tạo điều kiện 
để hoàn thành thắng lợi toàn 
diện kế hoạch, nhiệm vụ mà 
Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 
giao, tiếp tục giữ vững Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh 
trong năm 2017./.

Tin, ảnh: Trần Phan 
Trung tâm CNTT TN&MT

(Tiếp theo trang 5)

quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh 
nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới. (4) Kết luận 09-KL/TW, ngày 
19/10/2016, về tình hình kinh kế - xã hội, ngân 
sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước 
năm 2017.

Cán bộ, đảng viên, CCVB và người lao 
động tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban 

chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) lần 
này sẽ viết thu hoạch cá nhân. Nội dung thu 
hoạch tập trung làm rõ nhận thức của mình về 
những vấn đề cơ bản, những điểm mới trong 
4 chuyên đề đã được giới thiệu tại Hội nghị; 
Liên hệ với thực tiễn của cá nhân, ngành, đơn 
vị công tác và đề xuất, kiến nghị những giải 
pháp có hiệu quả để tổ chức thực hiện Nghị 
quyết Đại hội XII của Đảng trong thời gian tới.

Tin: Trần Phan

Trung tâm CNTTTN&MT
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Coâng taùc Ñoaøn 
VAØ PHONG TRAØO THANH THIEÁU NIEÂN  

NAÊM 2016

Năm 2016, năm diễn ra 
Đại hội đại biểu toàn 
quốc Đảng Cộng sản 

Việt Nam lần thứ XII, bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và bầu cử đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp, kỷ niệm 
85 năm Ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm 
Ngày thành lập Đội TNTP 
Hồ Chí Minh, 60 năm Ngày 
truyền thống Hội LHTN Việt 
Nam. Điều đó đặt ra yêu cầu 
phát huy vai trò xung kích, 
tình nguyện, sáng tạo của 
thanh niên tham gia phát triển 
kinh tế - xã hội; tham gia xây 
dựng và bảo vệ Đảng, chính 
quyền và đoàn thể nhân 
dân; đồng thời tăng cường 
công tác giáo dục chính trị tư 
tưởng, giáo dục truyền thống 
cho đoàn viên, thanh thiếu 
nhi. Đây là cơ hội thuận lợi 
để chi đoàn Sở Tài nguyên 
và Môi trường tỉnh Điện Biên 
phát động phong trào thi đua 
trên các lĩnh vực. 

Với chủ đề công tác “Tuổi 
trẻ xung kích, sáng tạo xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc”, 
nhiệm vụ trọng tâm gồm: 
tổ chức học tập, quán triệt, 
tuyên truyền Nghị quyết Đại 

hội Đảng các cấp và xây 
dựng, triển khai Chương trình 
hành động của Đoàn thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng. 
Tổ chức tốt các hoạt động kỷ 
niệm các ngày lễ lớn trong 
năm, triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 42-CT/TW của Ban Bí 
thư Trung ương Đảng; Tập 
trung triển khai thực hiện các 
công trình, phần việc thanh 
niên sáng tạo xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, chào mừng 
thành công Đại hội Đảng các 
cấp và Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XII, kỷ niệm 85 
năm Ngày thành lập Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh; 

Hoạt động của Chi đoàn 
trong năm qua luôn nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo 
của Đảng ủy Sở Tài nguyên 
và Môi trường, sự chỉ đạo 
thường xuyên Ban Thường 
vụ Đoàn Dân chính Đảng 
tỉnh. Thường xuyên có mối 
quan hệ chặt chẽ với chính 
quyền, Công đoàn, Hội CCB 
của cơ quan trong các lĩnh 
vực hoạt động; Lực lượng 
đoàn viên trẻ, đư ợc đào tạo 
cơ bản, có trình độ chuyên 
môn tốt, nắm bắt nhanh các 
chủ trư ơng, đư ờng lối của 

Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nư ớc. 

Công tác giáo dục của 
Đoàn: Giáo dục lý luận chính 
trị: 100% đoàn viên được 
tuyên truyền về cuộc bầu 
cử theo tinh thần Chỉ thị số 
06-CT/TU ngày 29/01/2016 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
và Hướng dẫn số 02-HD/
BTGTU ngày 20/01/2016 
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
về tuyên truyền cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2016-2021; Tham 
gia học tập, quán triệt Nghị 
quyết Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII 
do Đảng ủy Sở Tài nguyên và 
Môi trường tổ chức; Công tác 
tuyên truyền pháp luật, đạo 
đức lối sống: Triển khai và 
hướng dẫn cho 100% đoàn 
viên trong Chi đoàn đăng ký 
nội dung làm theo tấm gương 
đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh; Hoạt động tuyên 
truyền, truyền thông: Hơn 30 
lượt đoàn viên tham gia các 
cuộc mít tinh xuống đường 
do Đoàn cấp trên phát động, 
như: Lễ ra quân tuyên truyền 
phòng chống ma túy; Lễ phát 
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động hưởng ứng ngày môi 
trường thế giới; Lễ phát động 
hưởng ứng Chiến dịch làm 
cho thế giới sạch hơn; Lễ 
phát động hưởng ứng cuộc 
vận động thanh niên với văn 
hóa giao thông…

Công tác Đoàn tham gia 
xây dựng Đảng: Trong các 
buổi sinh hoạt, chi đoàn đã 
tích cực tuyên truyền cho 
đoàn viên về lý tưởng và chủ 
trương đường lối lãnh đạo 
của Đảng. Thực hiện cuộc 
vận động “Đoàn viên thanh 
niên phấn đấu trở thành 
Đảng viên Đảng cộng sản 
Việt Nam” bằng hình thức tổ 
chức nhiều phong trào thi đua 
thiết thực, qua đó đã bình xét 
đoàn viên ưu tú để giới thiệu 
cho Đảng bồi dưỡng, xem xét 
kết nạp một cách chính xác, 
khách quan.

Phong trào hành động 
cách mạng: Tổ chức triển 
khai thực hiện có hiệu quả 
hai phong trào “Đồng hành 
cùng thanh niên lập thân, 
lập nghiệp”, “Xung kích phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo 
vệ Tổ quốc” phù hợp với đặc 
thù của đơn vị; Đoàn viên 
trong chi đoàn đã xác định 
rõ vai trò, trách nhiệm của 
tuổi trẻ trong giai đoạn cánh 
mạng hiện nay, chủ động xây 
dựng chương trình, kế hoạch 
công tác chuyên môn gắn với 
việc tích cực tham gia các 
lớp đào tạo với nhiều hình 
thức như tại chức, liên thông 
nhằm nâng cao trình độ lý 

luận chính trị và chuyên môn 
nghiệp vụ. 

Các phong trào hoạt động 
xã hội: Cử 29 đồng chí đoàn 
viên tham gia hiến máu nhân 
đạo theo Kế hoạch số 02/KH-
ĐDCĐ ngày 22/01/2016 của 
Ban Chấp hành Đoàn Dân 
Chính Đảng tỉnh và Ban chỉ 
đạo vận động hiến máu tình 
nguyện tỉnh Điện Biên phát 
động hiến máu tình nguyện 
theo Kế hoạch Lễ hội xuân 
hồng năm 2016. Quyên góp, 
ủng hộ các quỹ từ thiện với 
tổng kinh phí hơn 7.500.000 
đồng; Triển khai quyên góp 
quần áo ủng hộ học sinh tiểu 
học tại xã Phì Nhừ, Điện Biên 
Đông và xã Mường Đun, Tủa 
Chùa theo chương trình tình 
nguyện mùa đông năm 2015, 
xuân tình nguyện năm 2016. 
Tham gia trồng cây tại huyện 
Điện Biên nhân ngày Môi 

trường thế giới và chiến dịch 
làm cho thế giới sạch hơn.

Phát huy tinh thần xung 
kích và những kết quả đạt 
được, năm 2017 đoàn viên 
trong Chi đoàn nỗ lực phấn 
đấu tham gia hoàn thành tốt 
các nhiệm vụ chính trị được 
giao theo chức năng quan lý 
Nhà nước trên các lĩnh vực 
của Sở: Quản lý đất đai, môi 
trường, khoáng sản, địa chất, 
tài nguyên nước, khí tượng 
thủy văn, biến đổi khí hậu, 
đo đạc và bản đồ; Thực hiện 
công tác bồi dưỡng đoàn 
viên ưu tú giới thiệu sang 
Đảng; tiếp tục giúp đỡ các 
đối tượng Đảng viên dự bị là 
đoàn viên thanh niên; duy trì 
có hiệu quả việc tham gia góp 
ý cho Đảng viên và Đảng bộ, 
Chi bộ; Duy trì, phối hợp hoạt 

Tặng quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 
bản Mường Toong 10,  xã Mường Toong, huyện Mường Nhé.

(Xem tiếp trang 23)
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Trung tâm Công nghệ 
thông tin tài nguyên 
và môi trường được 

thành lập trên cơ sở chia 
tách Trung tâm thông tin 
kỹ thuật Tài nguyên và Môi 
trường thành Trung tâm kỹ 
thuật Tài nguyên và Môi 
trường và Trung tâm Công 
nghệ thông tin. Năm 2016 
Trung tâm Công nghệ thông 
tin tài nguyên và môi trường 
đã có nhiều cố gắng trong 
thực hiện nhiệm vụ được 
giao; công tác thu thập, quản 
lý, lưu trữ tài liệu đi vào nề 
nếp; việc ứng dụng CNTT 
trong công tác quản lý cũng 
như đưa CNTT vaò phục vụ 
nhiệm vụ quản lý của ngành 
bước đầu đạt được những 
kết quả quan trọng.

Năm 2016, công tác lưu 
trữ và cung cấp thông tin đi 
vào nề nếp; Hồ sơ tài liệu 
các phòng, đơn vị chuyển 
về đều được phân loại, sắp 
xếp trước khi đưa vào lưu 
trữ sau đó được quét sang 
dạng ảnh đưa vào cây thông 
tin giúp cho việc tìm kiếm, 

khai thác nhanh chóng, 
chính xác, hiệu quả. Việc 
cung cấp thông tin luôn đảm 
bảo đúng thời gian quy định, 
không để xẩy ra sai sót.

Công tác bảo quản tài 
liệu, luôn đảm bảo an toàn, 
không để xảy ra trường hợp 
hư hỏng, mất mát tài liệu, 
thường xuyên kiểm tra vệ 
sinh kho tài liệu, chống ẩm 
mốc, côn trùng cắn phá tài 
liệu, đảm bảo an toàn phòng 
cháy và che chắn tài liệu 
phòng khi mưa bão xảy ra. 
Sắp xếp phân loại hồ sơ, tài 
liệu theo từng lĩnh vực một 
cách khoa học, hợp lý đảm 
bảo phục vụ công tác nhập, 
xuất tài liệu chính xác và kịp 
thời.

Công tác ứng dụng công 
nghệ thông tin: Đảm bảo 
việc kết nối internet ở mức 
cao nhất có thể, khắc phục 
kịp thời khi có sự cố về mạng 
Lan, internet; Quản trị hệ 
thống máy chủ (FileServer, 
BackupServer) và các thiết 
bị mạng hoạt động đáp ứng 

tốt yêu cầu công việc của 
ngành. Ứng dụng CNTT đạt 
được những kết quả quan 
trọng.

Chủ trì xây dựng Bản tin 
Tài nguyên và Môi trường 
các quý trong năm chào 
mừng các sự kiện quan 
trọng của ngành. Bản tin 
TN&MT là kênh thông tin 
quan trọng, góp phần nâng 
cao nhận thức về pháp luật, 
chính sách của nhà nước 
trong lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường, góp phần đưa 
công tác quản lý nhà nước 
về TN&MT ngày một tốt 
hơn;

Duy trì tốt hoạt động 
Cổng thông tin điện tử của 
Sở; cập nhật các hoạt động 
của ngành trên các lĩnh 
vực đất đai, môi trường, tài 
nguyên nước, khoáng sản, 
khí tượng thủy văn và biến 
đổi khí hậu..., đăng tải kịp 
thời các chủ trương, chính 
sách mới của Trung ương 
và địa phương liên quan 
đến các lĩnh vực của ngành.

Trung tâm CNTT Tài nguyên và Môi trường
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016
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Bên cạnh những kết 
quả đạt được trong năm 
2016, còn một số tồn tại. 
Đó là hiệu quả trong công 
tác tuyên truyền nâng cao 
ý thức chấp hành pháp 
luật về tài nguyên và môi 
trường cho nhân dân còn 
hạn chế, trong đó nguyên 
nhân chủ quan là cách thức 
tuyên truyền chưa sát thực, 
chưa phù hợp; nguyên nhân 
khách quan là nhận thức về 
tầm quan trọng của công 
tác truyền thông chưa đầy 
đủ với các cấp chính quyền, 
đoàn thể..., Đội ngũ cán bộ 
được tăng cường nhưng 
chất lượng chưa đồng đều; 

một số cán bộ còn yếu về 
chuyên môn, nghiệp vụ; chất 
lượng thực hiện nhiệm vụ 
còn hạn chế, khả năng tham 
mưu, đề xuất còn yếu...

Để khắc phục những tồn 
tại, yếu kém, thời gian tới, 
Trung tâm CNTT tài nguyên 
và môi trường cần thực hiện 
tốt một số giải pháp sau:

Tranh thủ sự lãnh đạo, 
chỉ đạo của Ban Giám đốc 
Sở, sự phối kết hợp của các 
phòng, đơn vị để thực hiện 
nhiệm vụ được giao; Tiếp 
tục kiện toàn các phòng 
thuộc Trung tâm; phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng cá nhân, phát huy vai 
trò và gắn trách nhiệm cá 
nhân đến từng cán bộ, nhân 
viên trong đơn vị; Đổi mới 
phương pháp tuyên truyền; 
Tiếp tục phối hợp có hiệu 
quả với các cơ quan thông 
tấn, báo chí đẩy mạnh và 
nâng cao chất lượng tuyên 
truyền về tài nguyên và 
môi trường; Khuyến khích 
và tạo điều kiện để cán bộ, 
nhân viên trong đơn vị nâng 
cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ đáp ứng với yêu 
cầu nhiệm vụ được giao. 

Trung tâm Công nghệ 
thông tin TN&MT

Kho lưu trữ TTCNTT - Sở TN&MT Điện Biên. 
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Thực hiện Luật Khoáng 
sản 2010 và các văn 
bản hướng dẫn thi 

hành luật, Sở Tài nguyên 
và Môi trường đã tham mưu 
cho UBND tỉnh Điện Biên 
ban hành Văn bản số 2166/
UBND-TN ngày 19/6/2014 
về việc tăng cường công tác 
quản lý nhà nước đối với hoạt 
động thăm dò, khai thác, vận 
chuyển và tiêu thụ cát, sỏi 
lòng sông, suối trên địa bàn 
tỉnh. Qua đó, UBND tỉnh chỉ 
đạo các Sở, ngành, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ 
tăng cường công tác quản 
lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông, 
suối; đẩy mạnh công tác 
thanh, kiểm tra và kiên quyết 
xử lý các trường hợp khai 
thác, vận chuyển, tiêu thụ 
cát, sỏi trái phép trên địa bàn 
tỉnh; đồng thời yêu cầu các 
tổ chức, cá nhân được cấp 
giấy phép thăm dò, khai thác 
cát, sỏi có trách nhiệm bảo 
vệ khoáng sản trong diện 
tích được cấp phép theo 
quy định, thực hiện đầy đủ 
các quy định về an toàn khai 
thác, BVMT và các quy định 

của pháp luật khác có liên 
quan.

1. Công tác lập, phê duyệt 
quy hoạch khoáng sản

Nhằm phát triển bền vững 
ngành công nghiệp khai thác 
và chế biến khoáng sản, 
sử dụng hợp lý nguồn tài 
nguyên, đáp ứng tối đa nhu 
cầu về nguyên vật liệu cho 
phát triển kinh tế của địa 
phương và tạo ra sản phẩm 
có chất lượng xuất khẩu ra 
ngoại tỉnh, UBND tỉnh Điện 
Biên đã Phê duyệt quy hoạch 
thăm dò, khai thác, chế biến 
và sử dụng khoáng sản trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn đến 
năm 2015, có xét đến năm 
2020 tại Quyết định số 1053/
QĐ-UBND ngày 31/8/2010 
và Quy hoạch phát triển vật 
liệu xây dựng tỉnh Điện Biên 
giai đoạn đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030 tại Quyết 
định số 231/QĐ-UBND ngày 
07/4/2014. Theo đó, Quy 
hoạch khai thác đối với cát, 
cuội, sỏi tại các vị trí thích 
hợp tại các sông, suối như 
Sông Nậm Rốm, Sông Nậm 
Núa, sông Mã, sông Đà, suối 

Nậm Cô ... và ở một số nhánh 
sông suối nhỏ trên các bãi 
bồi, vũng tích đọng để phục 
vụ nhu cầu tại chỗ trên cơ 
sở quản lý chặt chẽ gắn với 
BVMT, sinh thái, khống chế 
phạm vi khai thác và độ sâu 
khai thác để tránh gây sạt lở 
bờ sông, suối. 

Hiện tại, tỉnh Điện Biên 
đang thực hiện công tác cấp 
phép hoạt động khoáng sản 
cát, sỏi trên cơ sở các quy 
hoạch nêu trên và thực hiện 
theo Luật khoáng sản 2010 
và các văn bản pháp lý liên 
quan.

2. Công tác bảo vệ khoáng 
sản chưa khai thác

Thường xuyên, tăng 
cường công tác tuyên truyền 
phổ biến giáo dục pháp luật 
về khoáng sản nói chung, đối 
với cát, sỏi lòng sông, suối 
nói riêng để tạo sự chuyển 
biến cơ bản về mặt nhận 
thức và hành động đối với 
công tác bảo vệ khoáng sản 
chưa khai thác. Đồng thời, 
tiếp tục duy trì phản ánh hoạt 
động khai thác khoáng sản 
trái phép thông qua phương 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
ĐỐI VỚI CÁT, SỎI LÒNG SÔNG

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
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tiện thông tin đại chúng 
nhằm tăng cường vai trò của 
các phương tiện thông tin đại 
chúng trong công tác bảo vệ 
tài nguyên khoáng sản chưa 
khai thác; Ban hành quy 
chế hoạt động khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
tại Quyết định số 04/2014/
QĐ-UBND ngày 01/4/2014; 
văn bản số 2166/UBND-TN 
ngày 19/6/2014 về việc tăng 
cường công tác quản lý nhà 
nước đối với hoạt động thăm 
dò, khai thác, vận chuyển và 
tiêu thụ cát, sỏi lòng sông, 
suối trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác tổ chức đấu 
giá quyền khai thác khoáng 
sản

Ban hành Quyết định số 
53/QĐ-UBND ngày 25 tháng 
01 năm 2014 về việc Phê 
duyệt Dự án khoanh định khu 
vực đấu giá, không đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản 
thuộc thẩm quyền cấp phép 
của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Điện Biên. Đến nay, chưa có 
tổ chức, cá nhân nào xin cấp 
giấy phép khai thác khoáng 
sản tại các khu vực được 
Phê duyệt trong khu vực đấu 
giá.

4. Công tác tiếp nhận, 
thẩm định hồ sơ cấp phép 
hoạt động khoáng sản

Công tác tiếp nhận, thẩm 
định hồ sơ cấp giấy phép 
hoạt động khoáng sản được 
thực hiện theo đúng các trình 

tự thông qua bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả; Thành 
phần và số lượng hồ sơ nộp 
đầy đủ theo quy định của 
Luật khoáng sản 2010, các 
văn bản hướng dẫn thi hành 
luật.

5. Công tác cấp phép hoạt 
động cát, sỏi lòng sông, suối

Do đặc thù của tỉnh miền 
núi Tây Bắc nên lòng sông, 
suối nhỏ, hẹp, trữ lượng cát, 
sỏi không lớn nhưng yêu 
cầu, điều kiện để được cấp 
phép khai thác cát, sỏi phải 
thực hiện đầy đủ các trình 
tự như các loại khoáng sản 
khác nên nhiều tổ chức cá 
nhân không đáp ứng được 
nên số lượng các tổ chức, cá 
nhân xin thăm dò, phê duyệt 
trữ lượng còn hạn chế. 

6. Công tác thẩm định, 
tính, thu tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản

Thực hiện theo Nghị 
định số 203/2013/NĐ-CP 
ngày 28 tháng 11 năm 2013 
của Chính phủ quy định về 
phương pháp tính, mức thu 
tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản; Kế hoạch số 
3092/KH-UBND ngày 22 
tháng 8 năm 2014 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Điện Biên 
triển khai việc thu tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản 
theo Nghị định số 203/2013/
NĐ-CP ngày 28/11/2013 
của Chính phủ ; Quyết định 
số 12/2014/QĐ-UBND ngày 

16 tháng 6 năm 2014 ban 
hành Bảng giá tính thuế tài 
nguyên trên địa bàn tỉnh. Sở 
Tài nguyên và Môi trường đã 
tham mưu, trình UBND tỉnh 
phê duyệt 04 Quyết định phê 
duyệt tiền cấp quyền cấp 
khai thác khoáng sản với 
tổng số tiền được phê duyệt 
là 1.402.395.468 đồng. Tổng 
số tiền đã nộp ngân sách nhà 
nước là 781.962.655 đồng. 

7. Công tác thanh, kiểm 
tra

Hàng năm, Sở Tài nguyên 
và Môi trường đã ban hành 
kế hoạch thanh, kiểm tra 
hoạt động khoáng sản trên 
địa bàn tỉnh; chỉ đạo phòng 
Tài nguyên và môi trường 
cấp huyện tăng cường công 
tác bảo vệ, thanh, kiểm tra 
phát hiện hoạt động khai 
thác khoáng sản trái phép, 
đặc biệt là khai thác cát, sỏi 
trái phép trên địa bàn quản lý 
của địa phương. Tuy nhiên, 
tình trạng khai thác cát, sỏi 
trái phép của các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn tỉnh vẫn còn 
diễn ra ở một số địa phương 
đã gây sạt lở bờ sông, suối; 
thất thu thuế, ảnh hưởng tới 
đất sản xuất nông nghiệp, 
chất lượng nước mặt, biến 
đổi dòng chảy. Việc khai thác 
cát, sỏi trái phép thường xảy 
ra ở khu vực ven sông Nậm 
Rốm thuộc xã Noong Hẹt, xã 
Noong Luống, huyện Điện 
Biên (các tổ chức, cá nhân 
đã tự thỏa thuận việc mua 
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bán đất bãi bồi ven sông 
do chủ hộ khai hoang phục 
hóa trồng màu từ nhiều năm 
nay để khai thác cát, sỏi trái 
phép) và khu vực suối Nậm 
Khum thuộc xã Chung Chải, 
huyện Mường Nhé. 

8. Những khó khăn, vướng 
mắc trong công tác quản lý 
nhà nước đối với cát, sỏi lòng 
sông trên địa bàn tỉnh.

- Chưa quy định riêng 
trình tự, thủ tục cấp giấy 
phép hoạt động khoáng sản 
đối với khai thác cát, sỏi, 
đất sét làm nguyên liệu sản 
xuất gạch với quy mô nhỏ 
lẻ, theo mùa vụ tại các khu 
vực miền núi vùng sâu, vùng 
xa có điều kiện kinh tế đặc 
biệt khó khăn theo hướng 
đơn giản để giảm suất đầu 
tư xây dựng công trình; tránh 
thất thoát, tăng nguồn thu 
cho ngân sách địa phương 
đối với hoạt động khai thác 
khoáng sản nhỏ lẻ với quy 
mô hộ gia đình, cá nhân.

 - Chưa quy định rõ về 
nghĩa vụ tài chính trong đóng 
góp hỗ trợ địa phương nơi 
khai thác khoáng sản; quy 
định nguồn kinh phí, sử dụng 
cho công tác quản lý nhà 
nước về khoáng sản tại địa 
phương.

- Chưa ban hành thông 
tư hướng dẫn cụ thể về thu 
tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản để thuận lợi cho 
việc triển khai thực tế tại địa 

phương; hướng dẫn mức 
chi cụ thể về công tác thẩm 
định tính tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản, thẩm định 
đề án thăm dò khoáng sản, 
phê duyệt trữ lượng khoáng  
sản, công tác thẩm định đề 
án đóng cửa mỏ khoáng sản.

- Chưa thống nhất giữa 
Quy trình Đóng cửa mỏ 
của Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản với Phương án 
cải tạo, phục hồi môi trường 
của Tổng cục Môi trường. Vì 
đây là hai nôi dung gần như 
giống nhau về quy trình, thủ 
tục mà bắt buộc tổ chức, cá 
nhân hoạt động khoáng sản 
phải thực hiện khi giấy phép 
khai thác hết hạn. 

9. Một số đề xuất, kiến 
nghị

- Kiến nghị Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường ban hành quy 
định về việc quản lý hoạt 
động và cấp giấy phép khai 
thác cát sỏi lòng sông, lòng 
suối với quy mô nhỏ lẻ để 
phù hợp với điều kiện thực 
tế của các tỉnh miền núi phía 
Tây bắc trong đó có tỉnh Điện 
Biên.

- Ban hành thông tư 
hướng dẫn cụ thể về việc 
tính tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản, cách xác định, 
quy đổi giá từng loại khoáng 
sản tính tiền cấp quyền để 
thuận lợi cho việc triển khai 
thực tế tại địa phương.

- Ban hành các thông tư 
hướng dẫn mức chi cụ thể về 
công tác thẩm định tính tiền 
cấp quyền khai thác khoáng 
sản, thẩm định đề án thăm 
dò khoáng sản, phê duyệt 
trữ lượng khoáng  sản. 

- Ban hành thông tư 
hướng dẫn nguồn chi và 
mức chi cụ thể về công tác 
thẩm định đề án đóng cửa 
mỏ khoáng sản.

- Đề nghị Bộ Tài nguyên 
và Môi trường xem xét, thống 
nhất: Quy trình Đóng cửa mỏ 
của Tổng cục Địa chất và 
Khoáng sản với Phương án 
cải tạo, phục hồi môi trường 
của Tổng cục Môi trường 
thành một nội dung thực hiện 
để giảm bớt thủ tục và tránh 
sự chồng chéo.

- Ban hành chính sách, 
quy định rõ về nghĩa vụ tài 
chính trong đóng góp hỗ trợ 
địa phương nơi khai thác 
khoáng sản; quy định nguồn 
kinh phí, sử dụng cho công 
tác quản lý nhà nước về 
khoáng sản tại địa phương.

- Hàng năm hỗ trợ kinh phí 
hoặc ưu tiên triển khai các 
dự án điều tra cơ bản về tài 
nguyên khoáng sản trên địa 
bàn tỉnh để có cơ sở quản 
lý, khai thác sử dụng hợp 
lý nguồn tài nguyên khoáng 
sản./.

Trung tâm CNTTTN&MT
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Ngày 9,10/12/2016, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tổ chức 
kiểm tra thực địa Hệ thống cấp 

nước sinh hoạt khu tái định cư thị xã 
Mường Lay và Hệ thống cấp nước sinh 
hoạt thị trấn Tủa Chùa của Công ty Cổ 
phần cấp nước Điện Biên. Thành phần 
đoàn kiểm tra gồm có: Lãnh đạo các sở 
Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; 
UBND thị xã Mường Lay, Tủa chùa và 
đại diện các xã, phường, thị trấn nơi đặt 
công trình.

Tại buổi kiểm tra đoàn kiểm tra đã 
tiến hành khảo sát thực tế công trình 
khai thác, sử dụng nước xin cấp giấy 
phép, vị trí công trình, nguồn nước khai 
thác, sử dụng, dây chuyền công nghệ 
xử lý nước, bể chứa nước; phương 
thức khai thác, sử dụng nước; tác động 
của việc khai thác, sử dụng nước và vận 
hành của công trình đến nguồn nước, 
môi trường của Hệ thống cấp nước sinh 
hoạt khu tái định cư thị xã Mường Lay 
và Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn 
Tủa Chùa.

Qua kiểm tra, thị sát thực tế tại hiện 

trường, đối chiếu với nội dung Hồ sơ 
xin cấp phép, đoàn kiểm tra sơ bộ đánh 
giá quá trình khai thác, sử dụng nước 
mặt trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 
khai thác, sử dụng nước mặt phù hợp 
với thực tế kiểm tra. Tính đến thời điểm 
hiện tại chưa có công trình khai thác, 
sử dụng nước mặt của đơn vị nào được 
cấp phép. Vì vậy việc xin cấp phép khai 
thác, sử dụng nước mặt của Công ty 
cổ phần cấp nước Điện Biên tại thời 
điểm xin cấp phép chưa ảnh hưởng đến 
quyền khai thác nước hợp pháp của 
các tổ chức, cá nhân khác.

Sau khi kiểm tra thực địa, đoàn 
kiểm tra đã thống nhất các nội dung liên 
quan và thông qua biên bản. Đồng thời 
đề nghị Công ty cổ phần cấp nước Điện 
Biên trong quá trình sử dụng có sự điều  
tiết nước để không ảnh hưởng đến đời 
sống sinh hoạt của người dân nơi đặt 
công trình. 

                Tin, ảnh: Thanh Thủy
            Phòng Tài nguyên nước,  

                  KTTV&BĐKH

KIỂM TRA THỰC ĐỊA HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ 
CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐIỆN BIÊN
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Moät soá hình aûnh
TAÏI THÖÏC ÑÒA:

Cán bộ công ty cổ phần cấp nước Điện Biên  
vệ  sinh nguồn lấy nước.

Nguồn lấy nước của Nhà máy nước Mường Lay 2 
tại suối Nậm Cản, phường Na Lay,  

thị xã Mường Lay.

Vị trí nguồn lấy nước Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Tủa Chùa.
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Năm 2016 để triển khai kịp thời, có 
hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn 
bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện bám sát 
với chủ trương, chính sách quy định của nhà 
nước, vận dụng linh hoạt với tình hình thực tế 
tại địa phương để tháo gỡ kịp thời khó khăn 
vướng mắc trong quá trình thực hiện nông 
thôn mới trên địa bàn tỉnh.

I. Kết quả thực hiện năm 2016

Kết quả đạt được tiêu chí 01 Quy hoạch 
và thực hiện quy hoạch: Sở Tài nguyên và 
Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với UBND 
cấp huyện trong thẩm định đồ án xây dựng 
nông thôn mới trong đó hướng dẫn cấp huyện 
thực hiện chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng đất 
gắn với quy hoạch nông thôn mới, theo đó 
116/116 xã đã hoàn thành chỉ tiêu 1.1 Quy 
hoạch sử dụng đất.

Một số chỉ tiêu trong tiêu chí 17 môi trường 
đã đạt về nội dung như: Tỷ lệ hộ dân được sử 
dụng nước sạch hợp vệ sinh, cơ sở sản xuất-
kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường; có các 
hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, 
đẹp, nghĩa trang được quy hoạch và quản 
lý theo quy hoạch; Nhận thức về bảo vệ môi 
trường trong cộng đồng một số xã đã nâng 
cao; Tiêu chí môi trường đã được các cấp, 
ngành, UBND cấp huyện, xã quan tâm chỉ 
đạo triển khai thực hiện nghiêm túc ở nhiều 
địa phương.

Chỉ tiêu 17.1: Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 
hợp vệ sinh: Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước 
hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh đạt 75,33%; Tỷ lệ 
hộ sử dụng nước sạch hợp về sinh theo tiêu 
chuẩn quốc gia: 06 xã đã được đầu tư xây 
dựng hệ thống cấp nước sạch hợp vệ sinh 
(Lay nưa, Thanh Xương, Hẹ Muông, Nà Tấu, 
Thanh Chăn, Thanh Yên), 110/116 xã còn 
lại người dân chủ yếu sử dụng nước giếng 
khoan, giếng đào, nước mương, nước mó 
và các nguồn nước khác; Số công trình cấp 
nước trên địa bàn tỉnh hiện đang vận hành và 
quản lý sử dụng khoảng 843 công trình chủ 
yếu là các công trình cấp nước sinh hoạt tự 
chảy, bể nước công cộng... kết cấu công trình 
còn khá thô sơ, chưa đáp ứng được nhu cầu 
sử dụng nước sinh hoạt của người dân.

Chỉ tiêu 17.2: Các cơ sở sản xuất kinh 
doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường: Có 
01/116 xã (Thanh Chăn) đạt tiêu chí, 115/116 
xã chưa đạt tiêu chí do vẫn còn tình trạng chất 
thải chăn nuôi không qua xử lý trực tiếp ra 
môi trường. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
tiểu thủ công nghiệp có quy mô nhỏ, lẻ đa số 
chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải 
còn thải trực tiếp ra ngoài môi trường; Tổng 
số cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh có khoảng 32.066 cơ sở, trong đó có 968 
cơ sở có hệ thống xử lý chất thải, còn lại đa 
số là các hộ sản xuất, chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa 
có các biện pháp bảo vệ môi trường hiệu quả.

Chỉ tiêu 17.3: Không có hoạt động làm 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG  
NÔNG THÔN MỚI NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, 
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suy giảm môi trường và có các hoạt động 
phát triển môi trường xanh - sạch - đẹp: Có 01 
xã (Thanh Chăn) đạt chỉ tiêu đường làng ngõ 
xóm, cảnh quan từng hộ xanh - sạch - đẹp, 
không có hoạt động làm suy giảm môi trường; 
115/116 xã (chiếm 90,14%) chưa đạt chỉ tiêu 
do chưa được đầu tư đồng bộ, chưa được 
xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, 
chưa thành lập được tổ đội thu gom chất thải, 
vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa được 
thu gom đúng quy định.

Chỉ tiêu 17.4: Nghĩa trang được xây dựng 
theo quy hoạch: Có 3/116 xã (Thanh Xương, 
Thanh Luông, Thanh Chăn) đạt chỉ tiêu; còn 
lại 113/116 chưa đạt chỉ tiêu.

Chỉ tiêu 17.5: Chất thải, nước thải thu 
gom và xử lý đúng quy định: Chất rắn có 01 
xã Thanh Chăn đạt chỉ tiêu, 115/116 xã còn 
lại chưa đạt chỉ tiêu; Nước thải sinh hoạt có 
01 xã (Thanh Chăn) đạt chỉ tiêu, 115/116 xã 
chưa đạt chỉ tiêu.

Bên cạnh những mặt đạt được còn không 
ít những khó khăn vướng mắc đó là: Tiêu chí 
môi trường là một trong những tiêu chí khó 
thực hiện trong bộ tiêu chí xây dựng nông 
thôn mới, để đạt được tiêu chí đòi hỏi ý thức 
của người dân và sự quan tâm vào cuộc 
quyết liệt của các cấp chính quyền; Kinh phí 
cấp thực hiện dự án quy hoạch nông thôn mới 
xã trong đó bao gồm kinh phí xây dựng các 
công trình xử lý BVMT chưa đủ để triển khai 
một cách đồng bộ.

Tiến độ thực hiện còn chậm, quy hoạch 
xây dựng nông thôn mới của các xã còn hạn 
chế, chất lượng quy hoạch chưa đảm bảo 
việc triển khai thực hiện theo quy hoạch còn 
yếu kém; Các xã xây dựng nông thôn mới đều 
có xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng kinh 
tế-xã hội chưa đảm bảo, nhu cầu nguồn lực 
đầu tư khá lớn, trong khi việc phân bổ nguồn 
vốn ngân sách hàng năm còn hạn hẹp, việc 

huy động sức dân, nguồn lực xã hội hóa để 
xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.

Để đạt được tiêu chí môi trường và duy 
trì bền vững đề nghị các cấp, các ngành tiếp 
tục quan tâm chỉ đạo và đẩy mạnh hơn nữa 
công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 
tự nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công 
tác BVMT, dần trở thành thói quen, nếp sống 
BVMT xanh, sạch, đẹp. Chú trọng và phát huy 
vai trò to lớn của Mặt trận tổ quốc và các tổ 
chức chính trị-xã hội, với đa dạng cách thức 
tuyên truyền, vận động tới từng đoàn viên, hội 
viên và nhân dân tham gia vào các hoạt động 
BVMT sống thiết thực.

Trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian 
tới, đề nghị các cấp, các ngành có sự điều 
chỉnh linh hoạt các nhiệm vụ theo thứ tự ưu 
tiên, bảo đảm phù hợp, sát với tình hình thực 
tế ở cơ sở, có phương án đề xuất xây dựng 
kinh phí, chính sách hỗ trợ phù hợp để xây 
dựng các công trình xử lý chất thải, nước thải 
phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương 
nhằm sớm đạt được chỉ tiêu về môi trường 
trong giai đoạn 2016-2020.

II. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 
2017

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ khác được 
giao tại Quyết định số 232/QĐ-BCĐXDNTM 
ngày 17/4/2014 của Ban chỉ đạo CTMTQG 
xây dựng nông thôn mới về việc ban hành 
quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ 
các thành viên Ban chỉ đạo chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 
Điện Biên, giai đoạn 2010-2020.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Thông 
báo số 56/TB-UBND ngày 23/11/2016 của 
UBND tỉnh Thông báo kết luận của đồng chí 
Lò Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh - Phó 
trưởng ban chỉ đạo các chương trình MTTQ 
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tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình triển khai 
thực hiện Chương trình MTTQ xây dựng nông 
thôn mới năm 2016 và triển khai các nhiệm vụ 
năm 2017.

Hướng dẫn thực hiện quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất xây dựng nông thôn mới 
đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 
2017 cấp huyện.

Xây dựng văn bản của Sở Tài nguyên và 
Môi trường hướng dẫn UBND cấp huyện thực 
hiện tiêu chí quy hoạch sử dụng đất và môi 
trường trong xây dựng nông thôn mới theo 
Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 
của Thủ tướng về việc ban hành Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-
2020. 

Trung tâm CNTTTN&MT

Coâng taùc ñoaøn ...    (Tiếp theo trang 22)

động với các tổ chức đoàn 

thể trong cơ quan trong việc 

tổ chức các hoạt động chăm 

sóc thiếu niên nhi đồng, văn 

hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao.

Tham gia hưởng ứng các 

hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 

các hoạt động từ thiện xã hội; 

Tham gia các hoạt động khác 

do Đoàn cấp trên tổ chức, cụ 

thể: Tổ chức Ngày quốc tế 

thiếu nhi 1/6 và Tổ chức đón 

tết trung thu cho con em cán 

bộ CCVC trong cơ quan và 

các hoạt động theo kế hoạch 

của Đoàn Dân chính Đảng 

tỉnh và Đoàn khối II phát 

động. 

Trung tâm CNTTTN&MT
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Theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
ngày 22/4/2003, tỉnh Điện Biên xác 

định có 4 cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng, thuộc địa bàn thành phố Điện 
Biên Phủ. Hiện nay còn 02 cơ sở là bãi rác 
Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ và hệ 
thống xử lý nước thải thành phố Điện Biên 
Phủ chưa hoàn thành xử lý triệt để, cụ thể: 

* Đối với bãi rác Noong Bua, thành phố 
Điện Biên Phủ: 

Đây là bãi rác duy nhất của thành phố, 
là bãi rác lộ thiên, được hình thành hơn 20 
năm nay, trung bình mỗi ngày có từ 70 - 
80 tấn rác, ngày nhiều lên tới cả trăm tấn 
rác tập kết nên gây ra tình trạng quá tải, 
rất nhiều ruồi nhặng, bốc mùi xú uế, ngày 
càng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 
ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và 
mỹ quan xung quanh.

Ngày 18/3/2016 UBND tỉnh phê duyệt 
Dự án đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, 
xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải 
Noong Bua thành phố Điện Biên Phủ theo 
Quyết định số 316/QĐ-UBND, giao cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường làm chủ đầu tư. 
Ngày 22/11/2016, UBND tỉnh phê duyệt 
thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây 
dựng công trình theo Quyết định số 1472/
QĐ-UBND. Sau khi dự án được phê duyệt 
sẽ đáp ứng được phần nào kỳ vọng suốt 
một thời gian dài của người dân sinh sống 

trên địa bàn đồng thời góp phần cải tạo, xử 
lý ô nhiễm để tiếp tục sử dụng đến khi thực 
hiện đóng cửa theo quy định. Hiện tại, Sở 
Tài nguyên và Môi trường đang hoàn thiện 
triển khai các bước tiếp theo của dự án, 
phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành tiến 
độ đề ra.

Lượng rác quá tải phủ kín mặt hồ chứa 
nước rỉ rác tại khu vực bãi rác thải Noong 
Bua

Dự án được đầu tư từ: 50% tổng mức 
đầu tư từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi 
trường được Trung ương hỗ trợ theo Quyết 
định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 
của Thủ tướng chính phủ và 50% tổng mức 
đầu tư do UBND tỉnh cân đối bố trí từ nguồn 
cân đối địa phương quản lý.

* Đối với Hệ thống xử lý nước thải thành 
phố Điện Biên Phủ:

Ngày 06/11/2012, Ban Quản lý dự án 
chuyên ngành xây dựng và Công ty TNHH 
Econet Oy đã ký kết Hợp đồng số 16/DBP-
VIE về việc thực hiện gói thầu EPC dự 
án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước, 
thu gom và xử lý nước thải thành phố 
Điện Biên Phủ. Ngày 12/9/2013, Bộ Ngoại 
giao Phần Lan chính thức có Công hàm 
HEL7M0275-21 gửi Chính phủ Việt Nam 
thông báo phê duyệt tài trợ cho dự án trong 
đó tổng số vốn vay ODA cho dự án thông 
qua Ngân hàng Nordea là 8.288.213 EUR. 
Ngoài ra số tiền 2.509.080 EUR (24,36% 

Tiến độ xử lý triệt để
ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
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còn lại của hợp đồng thương mại) sẽ là 
phần viện trợ được Bộ Ngoại Giao Phần 
Lan thanh toán trực tiếp cho nhà thầu. Ngày 
30/12/2014, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên đã 
cấp giấy phép thi công hạng mục Kè đá từ 
trạm bơm 1 đến cửa sông và mạng lưới 
thoát nước từ trạm bơm 1 đến hố ga 74 tại 
Giấy phép số 1171a/GPXD-HTKT.

Hiện tại, dự án đã hoàn thành hạng mục 
kè đá từ trạm bơm 1 đến cửa sông Nậm 
Rốm; xây dựng mạng lưới đường ống thoát 
nước thải; triển khai thi công một số tuyến 
ống dịch vụ D160 thuộc phường Mường 
Thanh và phần xây dựng cho các trạm bơm 
nước thải số 01, 02, 04, 05, 06; đang thi 
công hạng mục san nền và triển khai hoàn 
thiện toàn bộ phần tuyến ống dịch vụ, trạm 
bơm nước thải số 03 và giếng tách; tiếp 
tục hoàn thành công tác đền bù giải phóng 
mặt bằng đường vào khu vực nhà máy 

xử lý nước thải; dự kiến trong Quý I-2017 
hoàn thành công tác lắp đặt máy và đấu nối 
hệ thống để tiến hành chạy thử, đào tạo, 
chuyển giao công nghệ trong năm 2017.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc, hoàn thành xử lý triệt để đối với 2 cơ 
sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 
trên địa bàn, UBND tỉnh chỉ đạo 2 cơ sở 
này nghiêm túc, đẩy nhanh tiến độ triển 
khai các biện pháp khắc phục xử lý ô nhiễm 
môi trường, tiếp tục thực hiện tốt các biện 
pháp bảo vệ môi trường đã áp dụng tại cơ 
sở. Đồng thời, UBND tỉnh sẽ kịp thời bố 
trí nguồn kinh phí đối ứng cho các dự án 
triển khai xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng và kiến nghị Bộ Tài 
nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí để 
các dự án hoàn thành tiến độ đề ra. 

                              Tin, ảnh: Bích Ngọc
Trung tâm CNTTTN&MT

Lượng rác quá tải phủ kín mặt hồ chứa nước rỉ rác tại khu vực bãi rác thải Noong Bua.
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Với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp có được môi 
trường đầu tư kinh doanh theo 

hướng thuận lợi, an toàn và thân thiện. Đảm 
bảo mọi doanh nghiệp có quyền tự do kinh 
doanh trong những ngành, nghề mà pháp 
luật không cấm; Thấy được sự cần thiết hỗ 
trợ và phát triển doanh nghiệp tạo được 
việc làm và thu nhập cho người lao động; 
giảm chi phí sản xuất, tăng năng lực và cải 
thiện cạnh tranh của các doanh nghiệp, góp 
phần vào tăng trưởng và phát triển kinh tế 
xã hội địa phương. Sở Tài nguyên và Môi 
trường đã tổ chức các hoạt động  như sau:

Tổ chức đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; 
Trực tiếp đối thoại doanh nghiệp để trao đổi 
giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp, nhà 
đầu tư trong thực hiện các thủ tục hành 
chính, hướng dẫn thực hiện các thủ tục về 
đất đai, rà soát các dự án kêu gọi đầu tư, 
chỉ rõ quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất để nhà đầu tư, doanh nghiệp thực 
hiện dự án; Thường xuyên hàng năm Sở tổ 
chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet 
giữa Sở với nhân dân và doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên bằng hình thức tiếp 
nhận và trả lời câu hỏi qua Internet và tổ 
chức giao lưu trực tuyến trên cổng thông tin 
điện tử http://dienbien.monre.gov.vn/; trong 

đó thời gian tổ chức mới nhất ngày 01 đến 
07/11/2016; Chỉ đạo, thực hiện tiếp nhận 
thường xuyên ý kiến, kiến nghị của doanh 
nghiệp, nhà đầu tư và người dân thông qua 
số điện thoại đường dây nóng và trên cổng 
thông tin điện tử của tỉnh để kịp thời chỉ đạo 
giải quyết kho khăn của doanh nghiệp và 
người dân; Thành lập đường dây nóng tiếp 
nhận thông tin phản ánh, kiến nghị và tiêu 
cực trong hoạt động quản lý Nhà nước về 
Tài nguyên và Môi trường, giao nhiệm vụ 
cho các phòng, đơn vị trực thuộc sở, bố trí 
cán bộ trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 
của các tổ chức, cá nhân tại số điện thoại 
02303.813238, Email stnmtdienbien@
gmail.com để thực hiện hướng dẫn về nội 
dung phản ánh, kiến nghị của các tổ chức 
cá nhân; Chỉ đạo các đơn vị thuộc UBND 
các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực 
hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng 
đồng về pháp luật đất đai trên địa bàn cấp 
huyện; Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, 
giám sát bảo đảm đúng các mục tiêu nhiệm 
vụ đã nêu tại chương trình hoạt động Nghị 
quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016; Ban hành 
các kế hoạch chương trình hành động về hỗ 
trợ và phát triển doanh nghiệp, chỉ đạo các 
phòng, đơn vị thường xuyên triển khai và 
giám sát việc thực hiện theo đúng thời gian 
quy định; Kịp thời tổng hợp các kiến nghị, 

NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN

NỖ LỰC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP
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khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp, 
nhà đầu tư trong phạm vi ngành, lĩnh vực, 
địa bàn phụ trách để xử lý hoặc chuyển tới 
cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Thường 
xuyên tổng hợp các kiến nghị, khó khăn 
và vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu 
tư trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 
trực tiếp trả lời và phúc đáp bằng văn bản; 
Thường xuyên giám sát việc thực hiện thủ 
tục hành chính của các cán bộ, công chức, 
viên chức thuộc Sở và xử lý nghiêm các 
trường hợp cán bộ, công chức, viên chức 
gây khó khăn nhũng nhiễu doanh nghiệp 
theo quy định của pháp luật và phải chịu 
trách nhiệm về các vi phạm của công chức, 
viên chức trong phạm vi quản lý. 

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện các 
chương trình, mục tiêu vẫn còn các khó 

khăn và vướng mắc như: Cơ sở dữ liệu 
đất đai chưa được hoàn thiện nên việc cập 
nhật, cung cấp thông tin về đất đai chưa kịp 
thời, đồng bộ; chưa đáp ứng được nhu cầu 
tiếp cận đất đai của người dân, các doanh 
nghiệp và các nhà đầu tư; việc áp dụng 
công nghệ thông tin vào thực hiện cũng 
gặp nhiều khó khăn; Trang thiết bị còn thiếu 
chưa đồng bộ; tổng hợp cập nhật thông tin 
chưa kịp thời; chất lượng thông tin còn hạn 
chế; công tác tuyên truyền pháp luật về tài 
nguyên và môi trường đã thực hiện thường 
xuyên tuy nhiên nhận thức của người dân 
và doanh nghiệp về tài nguyên và môi 
trường chưa được đầy đủ. 

                                   Tin: Trần Mai
Trung tâm CNTTTN&MT

Sở tổ chức giao lưu trực tuyến qua mạng Internet giữa Sở với nhân dân và doanh nghiệp 
 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
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Theo kế hoạch đề ra, 
trong năm 2017 tỉnh sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin 
(CNTT) trong hoạt động của 
các cơ quan nhà nước nhằm 
tăng tốc độ xử lý công việc, 
giảm chi phí hoạt động, gắn 
với quá trình cải cách hành 
chính để nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả hoạt động của các 
Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân 
dân các huyện, thành phố; 
cung cấp các dịch vụ công 
cơ bản trực tuyến mức độ 
2,3 đáp ứng nhu cầu thực tế 
giúp cho người dân và doanh 
nghiệp trong tỉnh làm việc với 
các cơ quan nhà nước nhanh 
chóng, thuận tiện, tiết kiệm và 
hiệu quả hơn.

Bổ sung, nâng cấp hạ tầng 
kỹ thuật công nghệ thông tin; 
xây dựng và hoàn thiện các hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu 
chuyên ngành tạo nền tảng và 
tiến tới xây dựng chính quyền 
điện tử tỉnh Điện Biên; bảo 
đảm an toàn, an ninh thông 
tin và bí mật nhà nước.

Tích hợp, kết nối liên thông 
các hệ thống thông tin, cơ sở 
dữ liệu, tạo lập môi trường 
chia sẻ thông tin qua mạng 
rộng khắp giữa các cơ quan, 
đơn vị trên cơ sở khung Kiến 
trúc chính quyền điện tử tỉnh 
Điện Biên.

Để đạt được các mục tiêu 
trên, yêu cầu phải tập trung: 
Phát triển hạ tầng kỹ thuật 
công nghệ thông tin; Ứng 
dụng CNTT trong công tác 
quản lý nhà nước; Ứng dụng 
CNTT phục vụ người dân và 
doanh nghiệp; Xây dựng hoàn 
thiện các Hệ thống thông tin 

Ngày 28/12/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 4015/KH-UBND về 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước tỉnh Điện 
Biên năm 2017.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên thường xuyên cập nhật 
và cung cấp thông tin tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, 

xã hội của tỉnh.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
trong hoạt động của cơ quan Nhà nước 

tỉnh Điện Biên năm 2017
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(HTTT), Cơ sở dữ liệu (CSDL) 
chuyên ngành tạo nền tảng 
phát triển Chính quyền điện 
tử; phát triển nguồn nhân lực 
CNTT.

Đẩy mạnh việc sử dụng có 
hiệu quả các ứng dụng dùng 
chung của tỉnh, như: Hệ thống 
thư điện tử; phần mềm Quản 
lý văn bản và Điều hành; Hệ 
thống Hội nghị truyền hình 
trực tuyến; phần mềm kế toán; 
phần mềm quản lý tài sản; cơ 
sở dữ liệu đất đai, tài nguyên, 
thủ tục hành chính; dân cư, hộ 
tịch, hộ khẩu; cơ sở giáo dục, 
y tế; cán bộ, công chức, viên 
chức...

Triển khai ứng dụng chứng 
chữ ký số và chứng thư số 
cho cán bộ, công chức, viên 
chức sử dụng đề tích hợp vào 
hệ thống phần mềm quản lý 
văn bản.

Ưu tiên Triển khai thực 
hiện có hiệu quả chương trình 
tổng thể cải cách hành chính 
gắn kết chặt chẽ với việc xây 
dựng Chính quyền điện tử và 
cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến ở mức độ cao trong 
nhiều lĩnh vực tích hợp lên 
cổng thông tin điện tử của 
tỉnh. Thường xuyên cập nhật 
kịp thời các dịch vụ công trực 
tuyên mức độ 2 và cung cấp 
các dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3 tới người dân và 
doanh nghiệp theo lộ trình 
của tỉnh và Chính phủ. Triển 
khai ứng dụng công nghệ 
thông tin hiệu quả, toàn diện 
tại bộ phận một cửa, một cửa 
liên thông theo hướng: Bảo 

đảm khả năng kết nối giữa 
các hệ thống thông tin tại bộ 
phận một cửa với cổng thông 
tin điện tử hoặc trang thông 
tin điện tử của cơ quan Nhà 
nước, tạo điều kiện cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến cho 
người dân và doanh nghiệp 
qua mạng Internet; bảo đảm 
tính liên thông giữa các đơn 
vị trong quy trình xử lý thủ tục; 
bảo đảm tin học hóa tối đa các 
hoạt động trong quy trình thủ 
tục hành chính. Tăng cường 
sự tham gia của người dân và 
doanh nghiệp trong hoạt động 
của cơ quan Nhà nước bằng 
cách nâng cao hiệu quả kênh 
tiếp nhận ý kiến góp ý của 
người dân trên môi trường 
mạng, tổ chức đối thoại trực 
tuyến, chuyên mục hỏi đáp 
trực tuyến về hoạt động của 
các cơ quan Nhà nước.

Tiếp tục triển khai xây dựng 
và hoàn thiện các HTTT, CSDL 
chuyên ngành tạo nền tảng 
phát triển chính quyền điện tử 
tỉnh Điện Biên như: Xây dựng 
CSDL hộ tịch; CSDL tiếp nhận 
và giải quyết đơn thư khiếu 
nại, tố cáo; CSDL tài nguyên 
môi trường, đất đai; CSDL về 
cán bộ, công chức, viên chức; 
xây dựng hệ thống đảm bảo 
an ninh, an toàn thông tin và 
ứng dụng CNTT trong giải 
quyết các thủ tục hành chính.

Tổ chức tập huấn, bồi 
dưỡng, nâng cao trình độ 
quản lý, điều hành, quản trị hệ 
thống, đảm bảo an toàn, an 
ninh thông tin cho cán bộ chủ 
chốt về công nghệ thông tin, 
đặc biệt là đối với đội ngũ lãnh 

đạo quản lý, cán bộ chuyên 
trách về công nghệ thông tin 
tại các cơ quan, đơn vị trong 
tỉnh. Tăng cường công tác 
đào tạo, bồi dưỡng cho đội 
ngũ cán bộ công chức, viên 
chức về kỹ năng ứng dụng 
công nghệ thông tin đáp ứng 
yêu cầu công việc; với các 
hình thức đào tạo ngắn hạn, 
tại chỗ hoặc đào tạo trực tiếp 
tại các đơn vị tổ chức đào 
tạo. Tổ chức diễn tập an toàn 
thông tin với sự tham gia của 
các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 
nhằm nâng cao năng lực cho 
đội ngũ làm công tác đảm bảo 
an toàn an ninh thông tin tại 
các đơn vị. Bên cạnh đó, tập 
trung vào các giải pháp thực 
hiện, đó là: Giải pháp môi 
trường chính sách; Giải pháp 
tài chính; Giải pháp triển khai; 
Giải pháp đảm bảo an toàn 
thông tin; Giải pháp tổ chức.

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, 
ban, ngành, Ủy ban nhân dân 
các huyện, thị xã, thành phố: 
chủ động tổ chức thực hiện có 
hiệu quả kế hoạch ứng dụng 
và phát triển CNTT trong hoạt 
động của cơ quan nhà nước 
tỉnh Điện Biên năm 2017 đảm 
bảo thực hiện tốt các mục tiêu 
đã đặt ra; Phối hợp chặt chẽ 
với Sở Thông tin và Truyền 
thông xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật và ứng dụng CNTT của 
đơn vị; triển khai đầu tư các 
hạng mục phù hợp, khoa học, 
đồng bộ, đảm bảo tuân thủ 
các quy định của nhà nước.

     Tin: Đoàn Hương
Trung tâm CNTTTN&MT
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Trong năm 2016 vừa 
qua, công tác thanh 
tra, kiểm tra; tiếp dân 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
tranh chấp đất đai và phòng, 
chống tham nhũng của Sở 
đã đạt được những kết quả 
sau:

Đối với công tác tiếp 
công dân và giải quyết 
đơn thư khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp dân của Sở 
được duy trì và thực hiện 
theo đúng quy định của pháp 
luật. Trong năm 2016, tiếp 
tổng số 34 lượt công dân 
đến khiếu nại, đề nghị và 
phản ánh. Tiếp nhận, phân 
loại, xử lý số đơn thư khiếu 
nại, tố cáo là 115, không tồn 
đọng đơn thư chưa xử lý. 

Kết quả giải quyết đơn 
khiếu nại, tố cáo và tranh 
chấp đất đai: Tổng số vụ 
việc khiếu nại và tranh chấp 
đất đai thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND tỉnh 
giao Sở tham mưu giải 
quyết phát sinh trong năm 

2016 là 02 vụ việc. 

1. Đối với công tác 
thanh tra, kiểm tra

Thực hiện các cuộc thanh 
tra, kiểm tra  theo kế hoạch: 
Kiểm tra công tác bảo vệ 
môi trường đối với 24 cơ sở, 
doanh nghiệp đã được cấp 
sổ đăng ký chủ nguồn thải 
chất thải nguy hại và 21 cơ 
sở, doanh nghiệp đã được 
phê duyệt báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, đề án 
bảo vệ môi trường. 

Tập trung tham gia các 
cuộc kiểm tra đột xuất phát 
sinh theo chỉ đạo của cấp 
trên: Tham gia Đoàn kiểm 
tra theo Quyết định số 734/
QĐ/TU ngày 28/6/2016 của 
Tỉnh ủy Về việc thành lập 
Đoàn kiểm tra đối với Ban 
Thường vụ Thành ủy Điện 
Biên Phủ về lãnh đạo, chỉ 
đạo công tác quản lý, sử 
dụng đất khu vực đường 
60m và Dự án hạ tầng kỹ 
thuật khung; Trình UBND 
tỉnh Thành lập Tổ công tác 

liên ngành kiểm tra tình hình 
hoạt động khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
để thực hiện nhiệm vụ theo 
chỉ đạo tại Văn bản số 395/
UBND-TN ngày 23/02/2016 
của UBND tỉnh; đã tiến 
hành kiểm tra đối với 10 tổ 
chức và 20 cá nhân trên địa 
bàn 05 huyện: Điện Biên, 
Mường Chà, Mường Nhé, 
Nậm Pồ, Tủa Chùa; Tham 
gia đoàn công tác liên ngành 
kiểm tra thi hành pháp luật 
về Xử lý VPHC và theo dõi 
thi hành pháp luật năm 2016 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
tại 04 huyện, thành phố theo 
Quyết định số 1152/QĐ-
UBND ngày 14/9/2016 của 
UBND tỉnh.

2. Đối với công tác 
phòng chống tham nhũng

Sở Tài nguyên và Môi 
trường tiếp tục tổ chức triển 
khai công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giáo dục về phòng 
chống tham nhũng tới toàn 

Sở TN&MT:
Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân 
giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất 
đai và phòng, chống tham nhũng năm 2016
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thể cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động như 
Luật Phòng, chống tham 
nhũng; các văn bản chỉ đạo 
của Ban Nội chính Tỉnh ủy 
về công tác phòng chống 
tham nhũng; các văn bản chỉ 
đạo của Ban chỉ đạo PCTN 
tỉnh. Tăng cường giáo dục 
tính kỷ luật, kỷ cương, nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm 
của đội ngũ cán bộ, công 
chức trong công tác phòng 
ngừa, phát hiện và xử lý 
tham nhũng.

Sở Tài nguyên và Môi 
trường tiếp tục thực hiện 
tốt các biện pháp để phòng 
ngừa tham nhũng năm 2016 
như:

- Thực hiện tốt các quy 
định về công khai, minh 
bạch trong các hoạt động 
như công tác tiếp dân, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo; công 
tác thanh tra, kiểm tra. Công 
khai thủ tục hành chính về 
Tài nguyên và Môi trường. 
Tiếp tục thực hiện tiếp nhận 
hồ sơ theo cơ chế một cửa, 
giải quyết đúng thời hạn, 
đúng quy trình, thủ tục theo 
quy định của pháp luật; 

- Thực hiện tốt quy tắc 
ứng xử, quy tắc đạo đức 
nghề nghiệp và chuyển đổi 
vị trí công tác của cán bộ, 
công chức, viên chức trong 
cơ quan và các đơn vị trực 

thuộc Sở theo đúng quy 
định. 

- Công tác tổ chức cán 
bộ, việc tuyển dụng cán 
bộ, công chức đã được 
công khai về số lượng, tiêu 
chuẩn, hình thức và kết quả 
tuyển dụng; việc quy hoạch, 
đào tạo, bổ nhiệm, chuyển 
ngạch, kỷ luật, khen thưởng, 
hưu trí đối với cán bộ công 
chức đã được công khai 
trong cơ quan theo đúng 
quy định.

- Thực hiện công khai tới 
toàn thể cán bộ, công chức, 
viên chức việc xây dựng 
quy chế chi tiêu nội bộ và tổ 
chức thực hiện tốt quy chế 
theo quy định. Thực hiện 
tiết kiệm chống lãng phí tại 
cơ quan; thực hiện cải cách 
hành chính tại cơ quan, 
thực hiện công khai hóa thủ 
tục hành chính, đang thực 
hiện cơ chế một cửa liên 
thông trong việc giải quyết 
công việc của cơ quan, coi 
đây là một hình thức phòng 
ngừa, tham nhũng. Tăng 
cường áp dụng khoa học, 
công nghệ trong quản lý, 
điều hành hoạt động của cơ 
quan, đơn vị. 

Công tác phòng, chống 
tham nhũng tại cơ quan và 
các đơn vị trực thuộc Sở 
đã được quán triệt, tổ chức 
triển khai thực hiện theo 

đúng quy định và có hiệu 
quả; không phát hiện trường 
hợp nào tham nhũng tại cơ 
quan và các đơn vị trực 
thuộc Sở.

Về các công tác khác 
được giao: Phối hợp với 
các đơn vị và các ngành 
liên quan tiến hành rà soát 
hồ sơ, đề xuất hướng xử lý 
các vụ việc liên quan đến 
tài nguyên và môi trường 
do UBND tỉnh giao trong 
năm; Công tác pháp chế: 
Phối hợp và hướng dẫn 
các phòng, đơn vị tiến hành 
công tác tự kiểm tra, rà soát, 
hệ thống hóa văn bản QPPL 
do HĐND và UBND tỉnh.

Nhìn chung, trong năm 
2016 công tác thanh tra, 
kiểm tra; tiếp dân giải quyết 
khiếu nại, tố cáo, tranh chấp 
đất đai và phòng, chống 
tham nhũng của Sở đã 
được duy trì và thực hiện 
theo đúng trình tự, thủ tục 
theo quy định của pháp luật. 
Qua đó đã giữ gìn trật tự, 
kỷ cương đưa các tổ chức, 
cá nhân chấp hành các quy 
định của pháp luật, tăng 
cường hiệu quả trong công 
tác quản lý nhà nước về 
lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường trên địa bàn tỉnh. 

  Tin: Bích Ngọc
Trung tâm CNTTTN&MT
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Kế hoạch nhằm mục đích nâng cao nhận thức về 
vai trò, ý nghĩa và hiệu quả của việc xây dựng và 
nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào 

thi đua yêu nước, qua đó khơi dậy tính tự giác, sáng tạo, 
tinh thần chủ động, tích cực thi đua của từng cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động, tạo sức mạnh 
tổng họp để xây dựng cơ quan, đơn vị vững manh, giữ 
vững và phát huy truyền thống xây dựng và phát triển 
ngành TTN&MT. Xây dựng và lựa chọn những điển 
hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực để nêu 
gương học tập và tôn vinh trong toàn ngành. Thông qua 
công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng 
điển hình tiên tiến rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ 
chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, xây 
dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Mỗi phòng, mỗi 
đơn vị thuộc Sở phải xây dựng và lựa chọn được những 
điển hình tiêu biểu toàn diện thuộc lĩnh vực của phòng, 
đơn vị để nêu gương học tập, giới thiệu tôn vinh trong 
Sở, trong toàn tỉnh và trong ngành nhằm tuyên truyền, 
phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng. 

Kế hoạch thực hiện được chia làm 2 giai đoạn.
1. Giai đoạn 1 (từ năm 2016-2018)
1.1 Xây dựng kế hoạch, phát hiện, lựa chọn, đăng 

ký gương điển hình tiên tiến.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ tiêu 

chí về gương điển hình tiên tiến, kết quả thực hiện các 
phong trào thi đua để phát hiện và lựa chọn điển hình 
tiên tiến, tiêu biểu từ 01 đến 02 mô hình để nuôi dưỡng, 
phát triển, xây dựng; gửi danh sách đăng ký điển hình 
tiên tiến về Sở Tài nguyên và Môi trường (Qua bộ phận 
Thường trực Thi đua, Khen thưởng - Văn phòng Sở). 
Thời gian hoàn thành trước ngày 27/12/2016.

- Trên cơ sở danh sách được giới thiệu của các 
phòng, đơn vị. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở xem 
xét trong số mô hình, gương điển hình tiên tiến để lựa 
chọn đăng ký với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thời 
gian hoàn thành trước ngày 30/12/2016.

1.2 Công tác bồi dường, xây dựng nhân rộng điển 
hình tiên tiến

- Trên cơ sở các mô hình, gương điển hình tiên tiến 
đã phát hiện, lựa chọn, đăng ký với cơ quan cấp trên, 
các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân 
rộng điển hình tiên tiến.

- Hàng năm, trên cơ sở đăng ký các gương điển 
hình tiên tiến, các phòng, đơn vị lựa chọn những tập 
thể, cá nhân điển hình đề nghị Hội đồng thi đua, khen 
thưởng sở xét, biểu dương, khen thưởng vào dịp tổng 
kết năm và tiếp tục bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình 
tiên tiến trong ngành.

1.3 Sơ kết đánh giá công tác phát hiện, bồi dưỡng, 
xây dựng gương điển hình, biểu dương khen thưởng 
hàng năm và năm 2018

- Năm 2018, tổ chức sơ kết phong trào thi yêu 
nước, xây đựng nhân điển hình tiên tiến 03 năm (2016-
2018) được tổ chức thực hiện trong dịp Kỷ niệm 70 năm 
ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc 
(11/6/1948 -11/6/2018).

2. Giai đoạn 2 từ năm 2018 - 2020
2.1  Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch bồi 

dưỡng\ nhân rộng gương điển hình
- Các phòng, đom vị trực thuộc Sở tiếp tục tổ chức 

thực hiện kế hoạch đã xây dựng, bổ sung các nhân tố 
mới, điển hình mới nhằm đảm bảo thực hiện thành công 
kế hoạch đã đề ra.

- Tổ chức tốt các hình thức, biện pháp tuyên truyền 
phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo, 
hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trên các phương tiện 
thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của Sở để 
các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, học tập.

2.2. Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, tong kết 
phong trào thi đua

- Tổ chức học tập kinh nghiệm của điển hình và 
nghe điển hình tiên tiến báo cáo kinh nghiệm, phương 
pháp, cách làm đạt hiệu quả, đạt thành tích trong thực 
hiện phong trào thi đua.

- Tổ chức đánh giá, tổng kết phong trào thi đua yêu 
nước 5 năm (2016- 2020); các phòng, đơn vị xét và đề 
nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở tôn vinh, khen 
thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiên tiến 
tại Hội nghị tổng kết đồng thời lựa chọn, giới thiệu cá 
nhân, tập thể tiêu biểu, xuất sắc tham dự, biểu dương, 
khen thưởng tại Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến 
tại Đại Hội thi đua yêu nước ngành Tài nguyên và Môi 
trường làn thứ IV.

                                          Tin: Trần Phan
Trung tâm CNTTTN&MT

Sở TN&MT: 

Ban hành Kế hoạch xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020
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 1. Nghị định 24/2016/NĐ-CP ngày 
05/4/2016 của Chính phủ về việc quy định 
chế độ quản lý ngân quỹ Nhà nước. Nghị 
định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

2. Nghị định 114/2016/NĐ-CP ngày 
08/7/2016 của Chính phủ về việc quy định 
lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước 
ngoài. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2017.

3. Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 
23/8/2016 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Phí và lệ phí. Nghị định này có hiệu 
lực kể từ ngày 01/01/2017.

4. Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 
04/10/2016 Chính phủ quy định về lệ phí 
môn bài. Nghị định này có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017.

5. Nghị định 140/2016/NĐ-CP ngày 
10/10/2016 lệ phí trước bạ Nghị định này có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

6. Nghị định 144/2016/NĐ-CP ngày 
01/11/2016 của Chính phủ về việc quy định 
một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, 
ngân sách và phân cấp quản lý đối với Thành 
phố Đà Nẵng. Nghị định này có hiệu lực kể 
từ ngày 01/01/2017.

7. Nghị định 147/2016/NĐ-CP ngày 
01/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-
CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về chính 
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nghị 

định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

8. Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 
11/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 177/2013/
NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Giá. Nghị định này có hiệu lực 
kể từ ngày 01/01/2017.

9. Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 
14/11/2016 của Chính phủ về việc quy định 
mức lương tối thiểu vùng đối với người lao 
động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị 
định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

10. Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 
16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải. Nghị định này có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

11. Nghị định 156/2016/NĐ-CP ngày 
21/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-
CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao 
dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nghị 
định này có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2017.

12. Nghị định 157/2016/NĐ-CP ngày 
24/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, 
bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 
12/12/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến 
binh. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 
15/01/2017

13. Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 
29/11/2016 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng 

VĂN BẢN MỚI TRONG KỲ
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sản. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 
15/01/2017

14. Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 
21/12/2016 của Chính phủ về việc quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân 
sách Nhà nước. Nghị định này có hiệu lực kể 
từ ngày 01/01/2017.

15. Thông tư 107/2016/TT-BTC ngày 
29/6/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng 
dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có 
bảo đảm. Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017.

16. Thông tư 109/2016/TT-BTC ngày 
30/6/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán 
kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, 
Tổng điều tra thống kê quốc gia. Thông tư 
này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

17. Thông tư 27/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 26/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn 
nuôi. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
26/01/2017.

18. Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 
14/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật 
liệu nổ công nghiệp. Thông tư này có hiệu 
lực kể từ ngày 01/01/2017.

19. Thông tư 169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao 
công nghệ. Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017.

20. Thông tư 170/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất. Thông 
tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

30. Thông tư 171/2016/TT-BTC ngày 
27/10/2016 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy 
phép quy hoạch. Thông tư này có hiệu lực kể 
từ ngày 01/01/2017.

31. Thông tư 185/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 
quan trắc môi trường. Thông tư này có hiệu 
lực kể từ ngày 01/01/2017.

32. Thông tư 186/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an 
toàn sinh học biến đổi gen. Thông tư này có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

33. Thông tư 187/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và 
sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu 
viễn thám quốc gia. Thông tư này có hiệu lực 
kể từ ngày 01/01/2017.

34. Thông tư 190/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa 
chất, khoáng sản. Thông tư này có hiệu lực 
kể từ ngày 01/01/2017.

35. Thông tư 191/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản 
và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng 
sản. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2017.

36. Thông tư 201/2016/TT-BTC ngày 
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09/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe trong 
Công an nhân dân. Thông tư này có hiệu lực 
kể từ ngày 01/01/2017.

37. Thông tư 202/2016/TT-BTC ngày 
09/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch 
bảo đảm. Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017.

38. Thông tư 207/2016/TT-BTC ngày 
09/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống 
cây lâm nghiệp. Thông tư này có hiệu lực kể 
từ ngày 01/01/2017.

39. Thông tư 208/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” và địa chỉ 
Internet (IP) của Việt Nam. Thông tư này có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

40. Thông tư 221/2016/TT-BTC ngày 
10/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện 
hành nghề đấu giá tài sản. Thông tư này có 
hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

41. Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, 
thăng hạng công chức, viên chức. Thông tư 
này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

42. Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. Thông tư này có hiệu lực 
kể từ ngày 01/01/2017.

43. Thông tư 195/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, đề án bảo vệ môi trường 
chi tiết do cơ quan trung ương thực hiện 
thẩm định. Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày 01/01/2017.

44. Thông tư 196/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo 
đạc và bản đồ. Thông tư này có hiệu lực kể 
từ ngày 01/01/2017.

45. Thông tư 197/2016/TT-BTC ngày 
08/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí 
tượng thủy văn. Thông tư này có hiệu lực kể 
từ ngày 01/01/2017.

46. Thông tư 294/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và 
sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài 
nguyên, môi trường biển và hải đảo.  Thông 
tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

47. Thông tư số 34/2016/TT-BTNMT 
ngày 10/11/2016 quy định về trang phục. phù 
hiệu, biển hiệu của Thanh tra viên, cán bộ, 
công chức cơ quan thanh tra nhà nước và 
công chức được giao thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra chuyên ngành TNMT. Thông tư này 
có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Trung tâm CNTTTN&MT
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