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Đồng chí Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc triển khai Chương trình tại Hội nghị.

Tới dự Hội nghị và 
triển khai Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng 

có các đồng chí Phan 
Thanh Vận - Phó Bí thư 
Đảng ủy Dân chính Đảng 
tỉnh; đồng chí Phạm Minh 
Khuyến - Ủy viên BTV - 
Trưởng ban Tuyên giáo 
Đảng ủy Dân chính Đảng 
tỉnh; đồng chí Ngôn Ngọc 
Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy 
- Phó Giám đốc Sở. 

Tại Hội nghị, cán bộ, 
đảng viên, CCCV và người 
lao động đã được nghe 
báo cáo viên giới thiệu, 
quán triệt những nội dung 
cơ bản các Văn kiện Đại 
hội XII của Đảng; đánh giá 
kết quả thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã 
hội 5 năm 2011 - 2015 và 

phương hướng, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2016 - 2020; tổng 

kết thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 khóa XI “Một 

số vấn đề cấp bách về xây 

dựng Đảng hiện nay”.

Qua Hội nghị, mỗi cán 

bộ, đảng viên thuộc Đảng 

bộ đã nắm bắt được các 

nội dung cơ bản, những 

điểm mới và các giải pháp 

được nêu trong văn kiện 

Đảng bộ Sở TN&MT:

TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG
Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 22/6/2016 của Đảng ủy Dân Chính Đảng 

tỉnh và Kế hoạch số 18-KH/ĐU ngày 01/8/2016 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi 
trường, ngày 26/8/2016, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức 
Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XII của Đảng cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc 
Đảng bộ Sở.

(Xem tiếp trang 10)
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Sáng ngày 24/8/2016, 
Chính phủ tổ chức 
Hội nghị trực tuyến 

toàn quốc về bảo vệ môi 
trường. Đồng chí Nguyễn 
Xuân Phúc - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thủ tướng Chính 
phủ dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu 
tỉnh Điện Biên có các đồng 
chí: Trần Văn Sơn - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy; đồng chí Mùa A 

Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại 
diện lãnh đạo các Sở, ban, 
ngành, Lãnh đạo UBND các 
huyện thị xã, thành phố và 
các đơn vị có liên quan.

Phát biểu khai mạc hội 
nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 
thời gian qua, các vi phạm 
pháp luật về môi trường 
bùng phát, xảy ra nhiều 
sự cố môi trường nghiêm 

trọng, ảnh hưởng đến sản 
xuất, đời sống người dân, 
gây bất ổn xã hội. Nhiều 
điểm nóng ô nhiễm môi 
trường xảy ra ở nhiều vùng, 
nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng yêu cầu các 
Bộ, ngành Trung ương và 
địa phương tập trung đánh 
giá tổng thể các vấn đề môi 
trường bức xúc trong giai 
đoạn hiện nay; phân tích các 
tồn tại, yếu kém, đặc biệt là 

Hội nghị trực tuyến của Chính Phủ 

VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.
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nguyên nhân chủ quan của 
các tồn tại, yếu kém trong 
công tác quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường; đề 
xuất các giải pháp trước 
mắt và lâu dài để nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường, bảo đảm phát 
triển bền vững đất nước.

Qua bài tham luận về 
công tác bảo vệ môi trường 
trên địa bàn tỉnh đã đưa ra 
một số nội dung chính sau: 

* Những kết quả đạt được 
từ năm 2010 - 2016: Công 
tác quản lý môi trường trong 
tỉnh đã được tăng cường về 
nhiều mặt, đã hình thành 
được hệ thống tổ chức làm 
công tác bảo vệ môi trường 
từ tỉnh đến cơ sở; hàng năm 
UBND tỉnh ban hành kế 
hoạch, chỉ đạo các sở ban 
ngành, UBND các huyện 
thị, thành phố triển khai các 
hoạt động hưởng ứng các 
ngày môi trường trong năm 
như Ngày môi trường thế 
giới, Chiến dịch Làm cho 
thế giới sạch hơn... với các 
hình thức phong phú đa 
dạng; Đối với công tác lập 
Quy hoạch, triển khai các 
Dự án, đề án môi trường 
đã được UBND tỉnh đặc 
biệt chú trọng và cụ thể hóa 
thành các mục tiêu, nhiệm 

vụ cụ thể trong kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 
và đảm bảo quốc phòng an 
ninh nâng cao hiệu quả khai 
thác, sử dụng bền vững 
tài nguyên và bảo vệ môi 
trường; Đối với công tác 
kiểm soát ô nhiễm, UBND 
tỉnh đã phê duyệt kế hoạch 
quan trắc hiện trạng môi 
trường tỉnh Điện Biên giai 
đoạn 2011 - 2015 và giai 
đoạn 2016 - 2020. Hàng 
năm triển khai chương trình 
quan trắc hiện trạng môi 
trường toàn tỉnh. Đẩy mạnh 
công tác thanh tra, kiểm 
tra các cơ sở đã được phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, đề án bảo 
vệ môi trường, tăng cường 
phối hợp giữa các cơ quan 
thanh tra chuyên ngành về 
bảo vệ môi trường với lực 
lượng cảnh sát môi trường 
trong ngăn ngừa, phát hiện, 
xử lý các hành vi vi phạm 
pháp luật về bảo vệ môi 
trường. Tiếp tục chỉ đạo, 
đẩy mạnh triển khai thực 
hiện Nghị quyết liên tịch, 
chương trình hành động 
bảo vệ môi trường, đã hình 
thành cơ chế phối hợp 
giữa Sở Tài nguyên và Môi 
trường với Ủy ban Mặt trận 
tổ quốc tỉnh và các tổ chức 
chính trị - xã hội trong công 
tác bảo vệ môi trường tạo 

nên những bước phát triển 
mới trong hoạt động bảo 
vệ môi trường trên địa bàn 
tỉnh.

Những tiến bộ nêu trên 
đã góp phần hạn chế được 
mức độ gia tăng ô nhiễm 
trên địa bàn tỉnh. Theo kết 
quả quan trắc, phân tích 
môi trường hàng năm, 
hiện trạng chất lượng các 
thành phần môi trường trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên còn 
tương đối tốt, các chỉ tiêu 
phân tích cơ bản nằm trong 
giới hạn cho phép theo các 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc 
gia về môi trường. Chất 
lượng nước mặt tại các 
sông, suối tại các tuyến 
huyện và thị xã, thành phố 
trong tỉnh tại các thời điểm 
quan trắc chưa có dấu hiệu 
bị ô nhiễm. 

* Những tồn tại, hạn chế: 
Bên cạnh những kết quả đã 
đạt được, trong quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội 
ô nhiễm về môi trường ở 
tỉnh Điện Biên vẫn là một 
trong những thách thức đối 
với sự phát triển bền vững 
trong thời gian tới. Tình 
trạng đất đai bị xói mòn, rửa 
trôi, khô hạn, mất chất hữu 
cơ... đã và đang xảy ra ở 
một số khu vực; hiện trạng 
lạm dụng thuốc trừ sâu, 
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phân bón hóa học, thuốc 
kích thích sinh trưởng trong 
nông nghiệp chưa được 
kiểm soát; Tài nguyên nước 
suy giảm, một số vùng thiếu 
nước vào mùa khô; nước 
thải công nghiệp và sinh 
hoạt thải ra môi trường 
chưa được thu gom xử lý 
đã dẫn đến ô nhiễm cục 
bộ tại các điểm tiếp nhận; 
tài nguyên khoáng sản, tài 
nguyên sinh vật và hệ sinh 
thái đang bị khai thác, sử 
dụng chưa hợp lý; Công tác 
kiểm soát ô nhiễm, đánh giá 
hiện trạng môi trường trong 
tỉnh còn hạn chế, cập nhập 
số liệu chưa được thường 
xuyên, liên tục, mới chỉ 
mang tính chất thời điểm; 

Đặc biệt, vấn đề môi 
trường rừng đã và đang 
là một thách thức lớn đối 
với công tác quản lý môi 
trường. Tỷ lệ che phủ rừng 
của tỉnh Điện Biên giảm 
mạnh xuống còn 38,5%, 
nguy cơ sa mạc hóa của 
tỉnh ngày càng cao. Đặc 
biệt tại huyện Mường Nhé, 
chỉ trong một thời gian ngắn 
(từ năm 2013 đến tháng 
6/2015) diện tích rừng bị 
phá trên địa bàn huyện là 
474,4ha. Đối tượng vi phạm 
chủ yếu là dân di cư tự do, 
hành vi phá rừng tinh vi, vi 
phạm có tổ chức, chống đối 

người thi hành công vụ.

* Những giải pháp chính 
để nâng cao hiệu quả, năng 
lực quản lý nhà nước trong 
công tác bảo vệ môi trường 
trong thời gian tới: 

Một là: Đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức và 
trách nhiệm bảo vệ môi 
trường, xây dựng phong 
trào toàn dân bảo vệ môi 
trường, chú trọng và thực 
hiện hương ước, quy ước 
cam kết bảo vệ môi trường; 

Hai là: Tăng cường công 
tác quản lý nhà nước về bảo 
vệ môi trường, đảm bảo 
thực hiện hiệu quả công tác 
quản lý nhà nước về bảo vệ 
môi trường từ tỉnh đến cơ 
sở; 

Ba là: Phòng ngừa 
những tác động xấu đối với 
môi trường, xem xét chặt 
chẽ việc bảo đảm yêu cầu 
về môi trường đối với các 
quy hoạch, dự án đầu tư 
ngay từ khâu phê duyệt, 
cấp phép; không phê duyệt 
những dự án có tác động 
lớn hoặc tiềm ẩn nguy cơ 
cao đối với môi trường; 
đồng thời kiên quyết không 
cho phép đưa vào vận 
hành, sử dụng các cơ sở 
sản xuất không đáp ứng 
đầu đủ các yêu cầu về bảo 

vệ môi trường. Nâng cao 
chất lượng thẩm định báo 
cáo đánh giá tác động môi 
trường, kế hoạch bảo vệ 
môi trường và hoạt động 
kiểm tra giám sát việc thực 
hiện sau thẩm định;

Bốn là: Đẩy mạnh xã hội 
hóa hoạt động môi trường 
và tạo điều kiện thuận lợi để 
khuyến khích các tổ chức, 
cá nhân tham gia các hoạt 
động về môi trường, nhất 
là các cơ sở sản xuất kinh 
doanh; khuyến khích mọi 
thành phần kinh tế tham gia 
các dịch vụ về bảo vệ môi 
trường, đặc biệt là thu gom, 
tái chế và xử lý chất thải;

Năm là: Tạo sự chuyển 
biến trong đầu tư bảo vệ 
môi trường đảm bảo 1% 
tổng chi ngân sách cho sự 
nghiệp môi trường, tăng 
cường kiểm tra giám sát 
nhằm quản lý và sử dụng 
có hiệu quả, tránh chi dàn 
trải, không đúng mục đích. 
Có biện pháp tích cực để 
khai thác các nguồn đầu tư 
từ xã hội, tranh thủ nguồn 
hỗ trợ tài chính từ các tổ 
chức quốc tế cho công tác 
bảo vệ môi trường. 

Tin, ảnh:  
Lưu Xuân Trọng 

CCBVMT
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Ngày 15/8, đoàn công 
tác của UBND tỉnh do 
đồng chí Mùa A Sơn, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh làm trưởng đoàn 
đã đi kiểm tra thực địa tại 
một số công trình trên địa 
bàn huyện Tủa Chùa.

 Tại xã Xá Nhè, đoàn 
công tác của UBND tỉnh đã 
đi kiểm tra điểm quy hoạch 
xây dựng mỏ khai thác đá 
Pằng Dề B. Qua kiểm tra 
thực địa khu vực quy hoạch 
xây dựng mỏ đá, đồng chí 
Chủ tịch Mùa A Sơn và 
lãnh đạo một số sở, ngành 
có liên quan nhận định còn 
nhiều điểm chưa hợp lý để 
tiến hành cấp phép, bởi vậy 
cần ý kiến tham gia của 
các ngành, đơn vị, đặc biệt 
là chính quyền huyện Tủa 
Chùa và nhân dân xã Xá 
Nhè.

 Tiếp đó, đoàn công tác 
của UBND tỉnh đã tới thăm 
và kiểm tra cơ sở sản xuất 
gạch không nung, xã Xá 
Nhè; kiểm tra khu vực có 
nguy cơ sạt lở tại trung tâm 
xã Huổi Só và công trình 
bến đò Huổi Lóng, xã Huổi 
Só, huyện Tủa Chùa. Đối 
với các cung trượt có nguy 
cơ gây sạt lở tại trung tâm 
xã Huổi Só, Chủ tịch UBND 

tỉnh Mùa A Sơn yêu cầu 
UBND huyện Tủa Chùa và 
lãnh đạo các ngành cần 
nghiên cứu kỹ địa chất, địa 
hình và mời các chuyên gia 
nghiên cứu để đưa ra các 
phương án xử lý kịp thời.

Ngày mai 16/8, đồng chí 
Mùa A Sơn và đoàn công 
tác của tỉnh sẽ có buổi làm 
việc với lãnh đạo chủ chốt 
huyện Tủa Chùa. 

Nguồn:  
baodienbienphu.com.vn

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
làm việc tại huyện Tủa Chùa

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn và đoàn công tác kiểm tra 
thực địa tại khu vực quy hoạch xây dựng mỏ đá.

Bến đò Huổi Lóng, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa.
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Ngày 12/8, đồng chí 
Lê Thành Đô, Ủy 
viên BTV Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh đi kiểm tra tình 
hình thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng - an 
ninh những tháng đầu năm; 
giải pháp những tháng cuối 
năm 2016 và tiến độ một số 
dự án trên địa bàn huyện 
Tuần Giáo.

 Trong 7 tháng đầu năm 
2016, những diễn biến bất 
thường về thời tiết đã gây 
thiệt hại lớn đến sản xuất và 
đời sống người dân trên địa 
bàn huyện Tuần Giáo (điển 
hình là đợt rét hại, băng giá 
vào cuối tháng 1/2016). Tuy 
nhiên, UBND huyện đã kịp 
thời chỉ đạo các xã, thị trấn 
tập trung xác minh thiệt hại, 
hỗ trợ khắc phục hậu quả, 
phục hồi sản xuất; tăng 
cường công tác phòng cháy, 
chữa cháy rừng; nhờ đó 
sản xuất nông, lâm nghiệp, 
thủy sản của huyện được 
duy trì ổn định. Tổng diện 
tích gieo trồng cây lương 

thực đến nay đã đạt 86% kế 
hoạch năm, một số chỉ tiêu 
sản xuất vượt so với cùng 
kỳ năm 2015 (diện tích lúa 
xuân tăng 3,5ha, sản lượng 
đạt 103%; diện tích lúa 
mùa đạt 105% kế hoạch; 
ngô tăng 72ha so với cùng 
kỳ). Đàn gia súc phát triển 
ổn định, không xuất hiện 
dịch bệnh, tổng đàn gia súc 
86.650 con, đạt 99,6% kế 
hoạch năm. Huyện đã giao 
đất, giao rừng cho 166 cộng 
đồng và 797 hộ của 18 xã, 
thị trấn với 33.973ha rừng, 

cơ bản hoàn thành Kế hoạch 
số 388/KH-UBND ngày 
20/2/2013 của UBND tỉnh. 
Từ bài học về thiệt hại do 
thiên tai gây ra trước đây,các 
cơ quan chuyên môn huyện 
Tuần Giáo thường xuyên 
kiểm tra hiện trạng, duy tu 
bảo dưỡng các công trình 
thủy lợi; tăng cường rà soát, 
lập kế hoạch sơ tán dân 
cư tại những nơi xung yếu, 
đồng thời kiện toàn Ban Chỉ 
huy phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn huyện. 
Tổ chức thành công diễn 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thành Đô
làm việc tại huyện Tuần Giáo

Đoàn công tác UBND tỉnh kiểm tra sơ đồ các vị trí đất 
dự kiến đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn 

thị trấn Tuần Giáo.

C
M

Y
K
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tập ứng phó lụt bão - tìm 
kiếm cứu nạn tại xã Chiềng 
Sinh. Các lĩnh vực văn hóa - 
xã hội, y tế, giáo dục cơ bản 
đảm bảo mục tiêu đề ra; các 
chính sách an sinh xã hội 
được thực hiện đầy đủ, kịp 
thời ổn định đờisống người 
dân, nhất là các hộ nghèo, 
đối tượng bảo trợ xã hội, gia 
đình chính sách.

Từ đầu năm đến nay, quốc 
phòng  - an ninh, trật tự an 
toàn xã hội được giữ vững, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm 
vụ xây dựng thế trận quốc 
phòng - an ninh vững mạnh. 
Đảm bảo an toàn tuyệt đối 
trước, trong và sau cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
Tuyên truyền vận động nhân 
dân tự giác giao nộp 132 
khẩu súng, 13 nòng súng, 1 
đầu đạn, 1 kiếm tự tạo; phát 
hiện, ngăn chặn và thu giữ 
13 kíp mìn loại K8, 8 đoạn 
dây cháy chậm, ra quyết 
định xử phạt hành chính nộp 
ngân sách 3 triệu đồng. 7 
tháng qua, các đơn vị chức 
năng huyện Tuần Giáo đã 
vận động 5 hộ với 31 nhân 
khẩu từ bỏ ý định di cư tự do, 
vận động 1 hộ di cư tự do đi 
tỉnh Đak Nông từ những năm 
trước về định cư tại quê cũ 
là bản Huổi Khạ, xã Mường 

Mùn. Tuy nhiên, vẫn có 6 hộ 
với 29 nhân khẩu di cư vào 
các tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lắk; 
phát hiện 38 trường hợp xuất 
cảnh trái phép sang Trung 
Quốc. Công an huyện phối 
hợp với Phòng Cảnh sát 
phòng chống ma túy (Công 
an tỉnh) phá 2 chuyên án, 23 
điểm phức tạp về ma túy; 
phát hiện 54 vụ, bắt 55 đối 
tượng liên quan đến ma túy.

Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Lê Thành 
Đô biểu dương những kết 
quả huyện Tuần Giáo đã đạt 
được, nhất là trong lĩnh vực 
sản xuất nông, lâm nghiệp 
dù tình hình thiên tai trên 
địa bàn thời gian qua diễn 
biến rất phức tạp. Đồng chí 
lưu ý: Việc triển khai thực 
hiện tái cơ cấu nông nghiệp 
của huyện hiện nay chưa rõ 
nét, cần quy hoạch đầu tư 
các vùng sản xuất với từng 
hạng mục phù hợp với địa 
bàn; việc quy hoạch đô thị 
còn chậm, hạn chế nên đô 
thị của huyện Tuần Giáo 
cũ, lạc hậu so với toàn tỉnh. 
Việc thực hiện các mục tiêu 
giảm nghèo bền vững, trong 
giai đoạn 2016 - 2020 cần 
tập trung các mục tiêu về 
dịch vụ, tiếp cận thông tin... 
cho người dân theo tiêu chí 
tiếp cận nghèo đa chiều. 
Trong thời gian tới, huyện 

Tuần Giáo cần tập trung vào 
các nhóm nhiệm vụ chính 
như: Tiếp tục đẩy mạnh tái 
cơ cấu nông nghiệp theo 
hướng hàng hóa qua liên kết 
sản xuất; tập trung khoanh 
nuôi tái sinh rừng phòng 
hộ, hạn chế trồng cây phân 
tán để trồng rừng tập trung 
theo chính sách hỗ trợ đã 
được Chính phủ, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn thông qua. Giải quyết 
tốt công tác GPMB để đảm 
bảo tiến độ các dự án trên 
địa bàn. Bám sát mục tiêu 
xây dựng thị trấn Tuần Giáo 
thành đô thị loại 4 trong thời 
gian tới.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Lê 
Thành Đô và đoàn công tác 
đã đi kiểm tra thực địa dự án 
xây dựng trang trại nuôi bò 
của Công ty chăn nuôi Uva 
Điện Biên tại xã Quài Nưa; 
xưởng sản xuất của Công 
ty Rừng Việt Tây Bắc; khu 
vực dự kiến xây dựng khu 
khoáng nóng bản Sáng, xã 
Quài Cang; Chợ trung tâm 
huyện Tuần Giáo; các vị trí 
đất dự kiến đưa vào đấu giá 
quyền sử dụng đất trên địa 
bàn thị trấn Tuần Giáo. 

Nguồn:  
baodienbienphu.com.vn
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Sáng ngày 24/8/2016, 
Tại Sở Tài nguyên 
và Môi trường Đoàn 

giám sát Đảng ủy Dân Chính 
Đảng tỉnh Điện Biên do đồng 
chí Đỗ Văn Ruẫn - Tỉnh ủy 
viên - Bí thư Đảng ủy đã làm 
việc với BCH Đảng bộ Sở Tài 
nguyên và Môi trường.

Tại buổi làm việc, Đồng 
chí Hà Ngọc Thanh - Ủy viên 
BTV - Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Đảng ủy đã công 

bố Quyết định số 74-QĐ/ĐU 
ngày 16/8/2016 của Đảng 
ủy Dân chính Đảng tỉnh về 
việc giám sát BCH Đảng 
bộ Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Điện Biên và kế 
hoạch giám sát. Đại diện Sở 
Tài nguyên và Môi trường, 
Ông Bùi Châu Tuấn - Bí thư 
Đảng ủy - Giám đốc Sở đã 
tiếp thu Quyết định giám sát 
và chỉ đạo các chi bộ thuộc 
Đảng bộ phối hợp, tạo điều 
kiện thuận lợi cho Đoàn giám 

sát trong thời gian 
làm việc tại Sở.

Từ ngày 
29/8/2016 - 
12/9/2016 Đoàn 
giám sát thực 
hiện các nội dung 
gồm: Giám sát 
việc xây dựng 
Quy chế làm việc 
của BCH Đảng 
bộ, Ủy ban Kiểm 
tra Đảng ủy cơ 
sở; chương trình 
làm việc toàn 
khóa của BCH 
Đảng bộ; chương 

trình kiểm tra, giám sát toàn 
khóa (nhiệm kỳ 2015 - 2020) 
và chương trình kiểm tra, 
giám sát năm 2015, năm 
2016 của BCH Đảng bộ, Ủy 
ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở 
và kết quả tổ chức triển khai 
thực hiện chương trình kiểm 
tra, giám sát năm 2015, năm 
2016 của BCH Đảng bộ. 

Tin, ảnh: Bích Ngọc 
TTCNTT TN&MT

ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG ỦY 
DÂN CHÍNH ĐẢNG TỈNH LÀM VIỆC VỚI BAN CHẤP 
HÀNH ĐẢNG BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đ/c Hà Ngọc Thanh - Ủy viên BTV - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy công bố 
Quyết định giám sát
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Sáng ngày 16/9/2016, 
tại tuyến đường 
Noong Bua - Pú Tửu, 

Chi cục Bảo vệ môi trường 
phối hợp với Đoàn Dân chính 
đảng tỉnh tổ chức trồng cây 
hưởng ứng chiến dịch Làm 
cho thế giới sạch hơn năm 
2016 với chủ đề “Hãy hành 
động vì môi trường đô thị 
xanh, bền vững”. Tới tham 
dự lễ phát động hưởng ứng 
Chiến dịch có đồng chí Phan 
Thanh Vận - Phó Bí thư Đảng 
ủy Dân Chính Đảng tỉnh; đ/c 
Phan Hiền - Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường; 
đ/c Đặng Thành Huy - Phó bí 
thư tỉnh Đoàn, hơn 300 đoàn 
viên, thanh niên của các Sở, 
ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Tiếp nối Chiến dịch Làm 
cho thế giới sạch hơn năm 
2015 và thiết thực hưởng ứng 
Ngày môi trường thế giới năm 
2016 với chủ đề “Hãy hành 
động vì môi trường nông thôn 
bền vững”, chủ đề của Chiến 
dịch năm 2016 là “Hãy hành 
động vì môi trường đô thị 
xanh, bền vững” nhằm nhấn 
mạnh vai trò công tác bảo vệ 
môi trường khu vực đô thị, 

hướng tới một đất nước Việt 
Nam xanh, bền vững.

Qua lễ phát động nhằm 
nâng cao nhận thức, huy 

động sự tham gia của toàn 

thể cán bộ, công chức, viên 

chức trong công tác bảo vệ 

môi trường và tham gia tích 

Phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016
với chủ đề:

“HÃY HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ XANH, BỀN VỮNG”

Các đồng chí lãnh đạo tham gia trồng cây xanh.



10

Bản tin Tài nguyên và Môi trường Điện Biên Số 33 - 2016

cực phong trào trồng cây 
phủ xanh đồi trọc tại các khu 
dân cư nơi cán bộ cư trú; 
Đẩy mạnh công tác giáo dục 
tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức pháp luật, ý thức và 
trách nhiệm của các tổ chức, 
cá nhân và cộng đồng dân cư 
trong việc bảo vệ môi trường; 
mỗi cán bộ, công chức là một 
tuyên truyền viên hướng dẫn 

cho người dân tạo thói quen 
tiêu dùng thân thiện với môi 
trường bằng cách sử dụng 
tiết kiệm, bền vững các nguồn 
nhiên liệu hóa thạch không tái 
tạo như than đá, các loại khí 
thiên nhiên, giảm lượng phát 
thải khí nhà kính; sử dụng 
các nguồn năng lượng tái 
tạo như năng lượng mặt trời, 
năng lượng gió, năng lượng 

sinh khối.

Ngay sau lễ phát động, 
các đồng chí lãnh đạo và toàn 
thể đoàn viên thuộc Đoàn 
Dân Chính Đảng tỉnh tổ chức 
trồng 400 cây Xà Cừ và Sao 
Đen dọc trục tuyến đường 
Noong Bua - Pú Tửu. 

Tin, ảnh:  Lưu Xuân Trọng 
CCBVMT

Đảng bộ Sở TN&MT: 

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI ...

Đại hội XII của Đảng. 
Từ đó nâng cao nhận 
thức, phát huy năng 
lực, tính sáng tạo để 
đưa Nghị quyết của 
Đảng vào cuộc sống.

Sau Hội nghị, các 
cán bộ, Đảng viên  
phải viết bài thu hoạch 
cá nhân. Nội dung thể 
hiện nhận thức của cá 
nhân về kết quả thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XI 
của Đảng và Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ các cấp 
nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 
những thành tựu đã đạt 
được, những mặt còn hạn 

chế cần khắc phục trong 
5 năm tới; Việc thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XI; Những nhiệm 
vụ và giải pháp 5 năm tới, 
đặc biệt là các biện pháp 

tập trung thực hiện ở mỗi 
đơn vị và trách nhiệm cụ 
thể của cá nhân. 

Tin, ảnh: 

 Đoàn Hương 
TTCNTT TN&MT

Toàn cảnh Hội nghị.

(Tiếp theo trang 1)
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Chiều ngày 8/8/2016, 
Sở Tài nguyên và 
Môi trường tổ chức 

hội nghị triển khai Hạng mục 
xây dựng cơ sở dữ liệu địa 
chính thành phố Điện Biên 
Phủ. Đồng chí Phan Hiền - 
Phó Giám đốc Sở chủ trì hội 
nghị. Tham gia có đại diện 
lãnh đạo và chuyên viên 
các phòng, đơn vị liên quan 
thuộc Sở; đại diện lãnh đạo 
UBND thành phố Điện Biên 
Phủ, lãnh đạo phòng Tài 
nguyên và Môi trường thành 
phố, lãnh đạo UBND các xã, 
phường và cán bộ địa chính.

Hạng mục “Xây dựng cơ 
sở dữ liệu địa chính thành 
phố Điện Biên Phủ” nhằm 
hoàn thiện hồ sơ địa chính 
và cơ sở dữ liệu đất đai 
thống nhất toàn thành phố 
theo quy định; hiện đại hóa 
hệ thống quản lý, nâng cao 
hiệu lực, hiệu quả công tác 
quản lý Nhà nước về đất đai. 

Nội dung xây dựng cơ 
sở dữ liệu địa chính được 
thực hiện theo Thông tư số 
17/2010/TT-BTNMT ngày 
04/10/2010 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Quy 
định kỹ thuật về chuẩn dữ 

liệu địa chính. 

Phát biểu hội nghị, đồng 
chí Phan Hiền nhấn mạnh 
mục đích của việc xây dựng 
cơ sở dữ liệu địa chính và 
những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực 
hiện dự án. Cần sự phối 
hợp chặt chẽ giữa đơn vị thi 
công với các phòng chuyên 
môn của Sở; UBND thành 
phố; UBND các phường, xã, 
cán bộ địa chính và các đơn 
vị có liên quan. Đồng chí 
đề nghị: Đối với Văn phòng 
đăng ký đất đai là đơn vị 

chủ trì về mặt chuyên môn 
có trách nhiệm thực hiện 
xây dựng, cập nhật, quản lý, 
khai thác cơ sở dữ liệu địa 
chính cấp tỉnh; Đối với các 
Chi nhánh Văn phòng đăng 
ký đất đai có trách nhiệm 
thực hiện cập nhật, quản lý, 
khai thác cơ sở dữ liệu địa 
chính cấp huyện, thành phố; 
Các cấp xã, phường hỗ trợ, 
cung cấp thông tin đất đai 
có liên quan. 

Tin, ảnh: Bích Ngọc 
TTCNTT TN&MT

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HẠNG MỤC
XÂY DỰNG CSDL ĐỊA CHÍNH THÀNH PHỐ 

ĐIỆN BIÊN PHỦ

Đ/c Phan Hiền - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị.

C
M
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K
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Nhân Kỷ niệm 69 năm 
Ngày Thương binh 
liệt sĩ (27/7/1947-

27/7/2016), hưởng ứng 
phong trào “Đền ơn đáp 
nghĩa”, “Uống nước nhớ 
nguồn” năm 2016 do Ban 
chấp hành Đoàn Dân Chính 
Đảng tỉnh Điện Biên phát 
động, thực hiện chương trình 
công tác Đoàn và phong 
trào thanh niên năm 2016, 
Chi đoàn thanh niên Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh 
Điện Biên đã phát động và 
triển khai hoạt động “Uống 
nước nhớ nguồn” với mục 
đích nâng cao nhận thức, bồi 
đắp lý tưởng, niềm tự hào 
cho cán bộ, đoàn viên thanh 
niên, thể hiện truyền thống 
“uống nước nhớ nguồn” của 
đoàn viên, thanh niên nói 
riêng và cán bộ công chức 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Điện Biên nói chung, 
đồng thời thông qua hoạt 
động phong trào nhằm giáo 
dục truyền thống, đạo đức, ý 
thức trách nhiệm và giáo dục 
chính trị tư tưởng cho đoàn 
viên, thanh niên.

Được sự đồng ý, quan 
tâm và tạo điều kiện của 
Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh 
Điện Biên, Ban chấp hành 
Chi đoàn Sở đã xây dựng kế 
hoạch hoạt động, phát động 
tới toàn thể đoàn viên thanh 
niên nội dung chương trình 
thăm hỏi, tặng quà cho các 
gia đình thương binh, liệt sỹ, 
gia đình có công với cách 
mạng.

Vào sáng thứ 6, ngày 
22/7/2016 Chi đoàn thanh 
niên Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Điện Biên đã đến 
thăm, tặng quà các gia đình 
thương, bệnh binh, gia đình 
có công với cách mạng thuộc 
Sở. 

Tại buổi thăm hỏi, các 
đồng chí trong Ban chấp 
hành, các đồng chí phân 
đoàn trưởng các phân đoàn 
đã ân cần thăm hỏi, động 
viên, và bày tỏ sự xúc động, 
lòng biết ơn sâu sắc đến 
các gia đình thương, bệnh 
binh, gia đình có công với 
cách mạng. Các đồng chí 
đoàn viên thanh niên trong 

Chi đoàn mong muốn các 
gia đình chính sách tiếp tục 
phát huy truyền thống cách 
mạng, phấn đấu thực hiện 
tốt các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp 
luật của Nhà nước, tích cực 
tham gia các phong trào thi 
đua yêu nước và luôn là tấm 
gương sáng cho thế hệ sau 
học tập và noi theo.

Nhân dịp này, Chi đoàn 
thanh niên Sở Tài nguyên 
và Môi trường đã dành các 
phần quà ý nghĩa thể hiện 
lòng biết ơn của tập thể cán 
bộ, công chức, viên chức và 
người lao động nhằm động 
viên các thương binh, bệnh 
binh, gia đình chính sách.

Việc quan tâm và tổ chức 
các hoạt động “Đền ơn đáp 
nghĩa”, “Uống nước nhớ 
nguồn” là hoạt động thường 
kỳ, hàng năm của Chi đoàn 
thanh niên Sở Tài nguyên và 
Môi trường thể hiện những 
nghĩa cử cao đẹp, tình cảm 
của cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động trong 
Sở đối với những người có 
công với đất nước. 

Chi đoàn thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên 
tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 

Thương binh Liệt sỹ 27/7/2016



Bản tin Tài nguyên và Môi trường Điện Biên

13

Số 33 - 2016

Một số hình ảnh của hoạt động:

Tin, ảnh: Bích Ngọc 
TTCNTT TN&MT
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Chiều ngày 02/08/2016, 
Đội hướng dẫn kiểm 
tra an toàn phòng 

cháy chữa cháy (PCCC) 
thuộc phòng cảnh sát 
PCCC&CNCH Công an tỉnh 
Điện Biên đã tiến hành kiểm 
tra định kỳ an toàn phòng 
cháy chữa cháy đối với Sở 
Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ vào Luật PCCC 
được nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam thông 
qua ngày 29/6/2001; Luật 
sửa đổi bổ sung một số điều 
của Luật PCCC được thông 
qua ngày 22/11/2013 và 
các Nghị định; Thông tư có 
liên quan, đội đã tiến hành 
kiểm tra tại 16 danh mục 
tại văn bản số 42/TB-PC66 
(HDKT) của phòng cảnh 
sát PCCC&CNCH Công an 
tỉnh về việc kiểm tra định kỳ 
các điều kiện an toàn PCCC 
ngày 29/7/2016. Tại đơn vị, 
Đội cũng đã tiến hành kiểm 
tra thực tế bao gồm: các hệ 
thống điện, nguồn nước, 
phương tiện PCCC.

 Kết quả kiểm tra cho thấy 
đơn vị đảm bảo cơ bản các 
điều kiện về an toàn PCCC, 

Kiểm tra định kỳ các điều kiện an toàn 
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Đoàn kiểm tra làm việc với Đội PCCC của Sở.

Đoàn kiểm tra thực tế tại cơ sở.

(Xem tiếp trang 16)
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Dự hội thảo có các đại 
biểu đến từ Tổng cục 
Quản lý đất đai - Bộ 

Tài Nguyên và Môi trường; 
Vụ Thi đua khen thưởng, 
tuyên truyền, cùng lãnh đạo 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, 
Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, 
Điện Biên.

Tại hội thảo, các Sở trong 
cụm đã đọc báo cáo tham 
luận đánh giá kết quả thực 

hiện 6 tháng đầu năm và một 
số giải pháp trong việc nâng 
cao chỉ số tiếp cận đất đai và 
sự ổn định trong sử dụng đất 
đai đã bám sát các văn bản 
chỉ đạo liên quan đến công 
tác thi đua khen thưởng của 
bộ, ngành, trung ương và của 
tỉnh để triển khai tuyên truyền 
sâu rộng trong toàn ngành; 
gắn công tác cải cách hành 
chính vào bình xét thi đua, 
khen thưởng; nhân rộng điển 

hình tiên tiến các tập thể cá 
nhân, đặc biệt là đánh giá kết 
quả thi đua gắn với thực hiện 
nhiệm vụ Chính trị được giao.

Kết quả nổi bật trong 
6 tháng đầu năm, các Sở 
trong cụm đã tham mưu cho 
HĐND, UBND tỉnh ban hành 
các văn bản quy phạm pháp 
luật; kịp thời tham gia, thẩm 
định, góp ý vào dự thảo văn 
bản của bộ, ngành, trung 
ương, các chương trình đề 
án của địa phương nội dung 
tập trung chủ yếu vào việc 
đẩy mạnh tuyên truyền phổ 
biến Luật đất đai 2013; Tổ 

Hội thảo Chuyên đề về giải pháp
NÂNG CAO CHỈ SỐ TIẾP CẬN ĐẤT ĐAI TRONG ĐẦU TƯ

Ngày 15 tháng 7 năm 2016, tại tỉnh Lào Cai đã diễn ra 
Hội thảo Chuyên đề về giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận 
đất đai trong đầu tư của cụm thi đua số III - Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. 

Ông Ngôn Ngọc Khuê - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Điện Biên
trình bày tham luận tại Hội thảo.
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chức công khai quy hoạch 
kế hoạch sử dụng đất, các 
công trình dự án trên cổng 
thông tin điện tử của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tại địa 
phương để các nhà đầu tư dễ 
dàng tìm hiểu, hàng năm tổ 
chức giao lưu trực tuyến qua 
mạng internet với nhân dân 
và doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh bằng hình thức tiếp nhận 
và trả lời câu hỏi qua internet; 
Tổ chức giao lưu trực tuyến 
trên cổng thông tin điện tử; 
Tăng cường phối hợp với các 
sở ban ngành thực hiện tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc cho 
nhà đầu tư; Cải cách thủ tục 
hành chính, thực hiện tốt cơ 
chế “một cửa”, cải cách và 
tinh giảm một số thủ tục hành 
chính theo hướng tạo điều 
kiện cho các nhà đầu tư; 

Chấn chỉnh và kiểm tra công 
tác giao đất, cho thuê đất, 
chuyển mục đích sử dụng 
đất bảo đảm công khai, minh 
bạch, dân chủ, công bằng và 
kịp thời; Kiện toàn, sắp xếp 
tổ chức, bộ máy và quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của các đơn vị thuộc sở 
trong đó chú trọng xây dựng 
hệ thống Văn phòng Đăng 
ký Quyền sử dụng đất một 
cấp và Trung tâm phát triển 
quỹ đất cũng như đào tạo, 
bồi dưỡng nâng cao nhận 
thức, kỹ năng giao tiếp hành 
chính đối với cán bộ, công 
chức, nhất là những cán bộ, 
công chức thường xuyên tiếp 
xúc với người dân và doanh 
nghiệp. Đồng thời, kiến nghị 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
sớm trình Chính phủ ban 

hành Nghị định hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật 
Đất đai 2013. 

Kết thúc hội thảo, ông 
Chu Hồng Sơn, Vụ phó Vụ 
chính sách pháp luật - Tổng 
cục Quản lý đất đai đánh giá 
cao sự nỗ lực của các Sở Tài 
nguyên và Môi trường trong 
cụm thi đua số III. Đồng thời, 
đề nghị các Sở Tài nguyên 
và Môi trường tiếp tục tích 
cực triển khai hoàn thành kế 
hoạch công tác đã đề ra trong 
năm 2016. Về đề xuất của 
các tỉnh, Tổng cục Quản lý 
đất đai sẽ sớm trình lên lãnh 
đạo Bộ Tài nguyên và Môi 
trường xem xét. 

Tin, ảnh: Đoàn Hương 
TTCNTT TN&MT

đã thành lập Ban Chỉ huy 
PCCC và Đội PCCC cơ sở 
với lực lượng nòng cốt là lực 
lượng Tự vệ của Sở, đồng 
thời đơn vị ban hành Nội quy 
PCCC, ban hành Kế hoạch 
và triển khai tự kiểm tra việc 
PCCC các đơn vị trực thuộc. 
Về việc thực hiện quy định 
về PCCC trong thiết kế, lắp 
đặt, quản lý, sử dụng điện: 
tại thời điểm kiểm tra, hệ 
thống điện chưa xuất hiện 
dấu hiệu quá tải, chập cháy. 
Đơn vị đã ban hành và niêm 
yết hệ thống nội quy sử dụng 

điện, biển báo, biển cấm về 
PCCC ở các khu vực trong 
cơ sở; đảm bảo số lượng và 
chất lượng các bình chữa 
cháy, nguồn nước và giao 
thông phục vụ chữa cháy tại 
cơ sở…Tuy nhiên, các điều 
kiện về an toàn PCCC còn 
một số tồn tại và hạn chế do 
đó đội kiểm tra kiến nghị để 
đơn vị khắc phục, nhằm tăng 
cường các biện pháp đảm 
bảo an toàn PCCC, tuân thủ 
đúng quy định của pháp luật 
về PCCC.

Phòng cháy chữa cháy là 

nghĩa vụ của toàn thể cán 
bộ, công chức, viên chức 
và người lao động kể cả tổ 
chức, cá nhân đến quan hệ 
công tác. Kiểm tra định kỳ 
các điều kiện an toàn PCCC 
tại các cơ quan, đơn vị nhằm 
tăng cường công tác PCCC, 
phòng ngừa cháy nổ, bảo vệ 
an toàn tài sản của đơn vị, 
của Nhà nước, tính mạng và 
tài sản của nhân dân, góp 
phần giữ vững an ninh trật 
tự trên địa bàn. 

Tin, ảnh: Bích Ngọc 
TTCNTT TN&MT

Kiểm tra định kỳ các điều kiện...    (Tiếp theo  trang 14)
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Nhằm triển khai thực 
hiện Quyết định số 
90/QĐ-TTg ngày 12 

tháng 01 năm 2016 của Thủ 
tướng chính phủ về việc phê 
duyệt quy hoạch mạng lưới 
các trạm quan trắc, giám sát 
tài nguyên và môi trường 
quốc gia giai đoạn 2016-
2020, tầm nhìn đến năm 
2030.

Trong 03 ngày từ 
3-5/8/2016, Cục quản lý 
tài nguyên nước do ông 
Nguyễn Anh Tú làm trưởng 
đoàn đã có buổi làm việc 
với Sở Tài nguyên và Môi 

trường và các cơ quan liên 
quan tại địa phương.

Nội dung buổi làm việc 
là để khảo sát, xác định 
các vấn đề liên quan đến vị 
trí dự kiến xây dựng trạm, 
nguồn gốc đất, khả năng 
và phương án thu hồi, giao 
đất phục vụ xây dựng trạm 
quan trắc.

Trong quá trình khảo sát 
thực địa đoàn công tác đã 
lựa chọn được các vị trí xây 
dựng các trạm quan trắc, 
giám sát tài nguyên nước 
xuyên biên giới Việt Nam - 

Lào tại các địa điểm: Trạm 
Sông Mã trên sông Mã, 
thuộc địa phận xã Mường 
Lói; Trạm Nậm Rốm 2 trên 
sông Nậm Rốm, thuộc xã 
Pa Thơm; Trạm trên sông 
Nậm Mức thuộc xã Mường 
Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh 
Điện Biên.

Dự kiến trong thời gian 
tới, Đoàn công tác sẽ trở 
lại địa phương để thực hiện 
các công việc tiếp theo. 

Đỗ Thủy 
Phòng TTN, KTTV & BĐKH

Khảo sát, lựa chọn vị trí xây dựng các trạm quan trắc
XUYÊN BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO

Đoàn khảo sát dọc sông Nậm Mức thuộc địa phận xã Mường Pồn.

C
M

Y
K
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ĐBP - Trong chuyến 
công tại huyện Tủa Chùa 
vừa qua, một trong những 
vấn đề được Chủ tịch 
UBND tỉnh Mùa A Sơn quan 
tâm chỉ đạo cơ sở phải tập 
trung giải quyết là khó khăn, 
vướng mắc tại mỏ đá Pằng 
Dề B, xã Xá Nhè. Theo đó, 
chủ tịch Mùa A Sơn yêu cầu 
chính quyền cơ sở chung 
tay tháo gỡ khó khăn giúp 
doanh nghiệp; làm tốt công 
tác vận động, tuyên truyền 
cho nhân dân, tạo sự đồng 
thuận, gắn kết hài hòa giữa 
người dân với doanh nghiệp, 
góp phần tạo môi trường thu 
hút đầu tư để phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

Sau khi kiểm tra thực 
địa tại mỏ đá Pằng Dề B, 
Chủ tịch UBND tỉnh Mùa 
A Sơn dành phần lớn thời 
gian để nghe các báo cáo, 
kiến nghị của các cơ quan, 
đơn vị liên quan đến những 
vướng mắc trong việc cấp 
phép khai thác khoáng sản 
tại mỏ đá Pằng Dề B. Trong 
đó chủ yếu là vấn đề chuyển 
đổi diện tích rừng sản xuất 
và canh tác của người dân.

Từ nhiều năm qua, 
đá xây dựng trên địa bàn 
huyện Tủa Chùa luôn là vấn 
đề nóng được người dân và 
các doanh nghiệp xây dựng 

đặc biệt quan tâm. Từ ngày 
6/8/2009, UBND tỉnh Điện 
Biên ra Quyết định 1345/
QĐ-UBND về việc cấp phép 
khai thác đá làm vật liệu 
xây dựng thông thường cho 
Công ty TNHH Trường Thọ 
Điện Biên tại điểm mỏ bản 
Pằng Dề B, xã Xá Nhè, với 
thời hạn khai thác là 3 năm, 
đến hết tháng 8/2012. Sau 
khi hết thời hạn khai thác, 
doanh nghiệp đã xin gia hạn 
thêm 1 năm, đến hết năm 
2013. Trong thời gian đó, 
Công ty TNHH Trường Thọ 
Điện Biên tiếp tục làm thủ 
tục xin cấp phép khai thác 
đá tại điểm mỏ cũng thuộc 
khu vực Pằng Dề B, xã Xá 
Nhè, gần mỏ cũ. Tuy nhiên, 
trong thời gian chờ cấp 
phép, tại mỏ đá Pằng Dề B 
đã xảy ra tình trạng khai thác 
đá trái phép kéo dài gây bức 
xúc trong dư luận. Tháng 
3/2016, UBND huyện Tủa 
Chùa thành lập tổ kiểm tra, 
xử lý vi phạm trong quản lý, 
khai thác, kinh doanh, chế 
biến khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng thông thường tại 
các xã, thị trấn trên địa bàn. 
Riêng đối với trường hợp 
khai thác trái phép với quy 
mô lớn tại khu vực Pằng Dề 
B, huyện đã yêu cầu ngừng 
mọi hoạt động khai thác, 

chế biến đá và gửi hồ sơ 
cho UBND xã Xá Nhè xem 
xét xử lý theo thẩm quyền. 
Tuy nhiên, đến giữa tháng 
4/2016 phát hiện tại đây vẫn 
xảy ra hoạt động chế biến 
đá trái phép, UBND huyện 
Tủa Chùa đã đình chỉ hoạt 
động khai thác.

Trước đó, ngày 
9/10/2014, UBND tỉnh đã 
cấp Giấy phép thăm dò 
khoáng sản cho Công ty 
TNHH Trường Thọ Điện 
Biên được thăm dò khoáng 
sản đá làm vật liệu xây dựng 
thông thường tại điểm mỏ 
Pằng Dề B, xã Xá Nhè. Kết 
quả thăm dò được UBND 
tỉnh phê duyệt với trữ lượng 
đá tại khu vực điểm mỏ là 
930.499m3. Đầu năm 2016, 
UBND tỉnh đã cấp Giấy 
phép khai thác khoáng sản 
đồng ý cho Công ty TNHH 
Trường Thọ Điện Biên khai 
thác đá vôi làm vật liệu xây 
dựng thông thường tại điểm 
mỏ Pằng Dề B, xã Xá Nhè. 
Tuy nhiên, đến nay mỏ đá 
Pằng Dề B vẫn chưa thể đi 
vào khai thác vì chưa được 
bàn giao mặt bằng và mở 
đường vào mỏ đá do nảy 
sinh một số vướng mắc mà 
chính quyền địa phương 
chưa giải quyết được.

Từng bước giải quyết 

HÀI HÒA LỢI ÍCH ĐÔI BÊN

C
M

Y
K
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những khó khăn, vướng 
mắc tại mỏ đá Pằng Dề B, 
Chủ tịch Mùa A Sơn chỉ đạo 
UBND huyện phải bám sát 
quy hoạch, nhiệm vụ chính 
trị của tỉnh để có giải pháp 
triển khai hiệu quả. Liên 
quan đến một phần diện tích 
rừng sản xuất ở trạng thái IIb 
(rừng phục hồi) tại khu vực 
khai thác, các đơn vị liên 
quan điều chỉnh diện tích 
cấp phép khai thác mỏ đá từ 
2,0194ha xuống 1,3194ha 
để hạn chế thấp nhất việc 
ảnh hưởng đến diện tích 
rừng, đặc biệt là khu vực 
tập trung cây gỗ nghiến 
(thuộc nhóm IIa). Hiện nay 
một số hộ dân không đồng ý 
cho doanh nghiệp khai thác 

đá trong khu vực, với lý do 
ảnh hưởng đến đời sống, 
sản xuất và diện tích rừng, 
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 
chính quyền địa phương 
phải có giải pháp tuyên 
truyền, vận động hiệu quả. 
Tạo sự đồng thuận từ cấp 
ủy, chính quyền xuống cơ 
sở để nhân dân hiểu, ủng 
hộ vì lợi ích chung. Việc mở 
đường vào mỏ đá cần phải 
điều chỉnh theo phương án 
làm đường sát núi để hạn 
chế tối đa sự ảnh hưởng 
đến diện tích sản xuất cây 
lương thực trên nương của 
người dân. Trong quá trình 
doanh nghiệp hoạt động 
khai thác, chính quyền cơ 
sở phải tăng cường công tác 

giám sát, chú ý vấn đề bảo 
vệ môi trường, bảo vệ rừng 
không để việc khai thác ảnh 
hưởng đến sản xuất và đời 
sống của người dân trong 
vùng. Chính quyền các cấp 
phải đặc biệt chú trọng công 
tác vận động, tuyên truyền 
cho người dân để người dân 
hiểu rõ và ủng hộ các chủ 
trương của Đảng và Nhà 
nước. Để làm được điều 
đó, trước hết phải tôn trọng 
nhân dân, tiếp thu ý kiến của 
dân và có giải pháp xử lý kịp 
thời, tạo nên sự đồng thuận 
để phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương nhanh và 
bền vững. 

Nguồn:  
baodienbienphu.com.vn

Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác  
khảo sát thực địa tại khu vực mỏ đá Pằng Dề B.
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Sáng ngày 18/8/2016, 
Sở Tài nguyên và Môi 
trường phối hợp với 

các sở, ban ngành có liên 
quan tổ chức cuộc họp bàn 
thống nhất nội dung xử lý 
đề nghị của Tập đoàn Công 
nghiệp cao su Việt Nam tại 
Văn bản số 443/HĐTVCSVN-
KHĐT ngày 04/7/2016; kiến 
nghị của công ty cổ phần 
cao su Điện Biên tại Báo 
cáo số 254/BC-CSĐB ngày 
12/8/2016. Ông Ngôn Ngọc 
Khuê - Phó giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường chủ trì 
cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Lãnh 
đạo và chuyên viên các Sở: 
Tài chính; Kế hoạch và Đầu 
tư; Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Công thương; Tư 
pháp; Văn phòng UBND tỉnh; 
Văn phòng HĐND tỉnh; Lãnh 
đạo và chuyên viên UBND 
các huyện: Điện Biên; Mường 
Chà; Tuần giáo; Mường Ảng; 
Mường Nhé và Thành phố 
Điện Biên Phủ; Lãnh đạo 
Công ty cổ phần cao su Điện 
Biên.

Nội dung cuộc họp tập 
trung chủ yếu về việc thống 

HỌP THỐNG NHẤT NỘI DUNG THAM MƯU UBND TỈNH XỬ LÝ 
ĐỀ NGHỊ CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 

VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐIỆN BIÊN

Ông Ngôn Ngọc Khuê - Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.

Ông Phan Văn Lợi - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su 
Điện Biên phát biểu tại cuộc họp.

(Xem tiếp trang 22)
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Thực hiện Kế 
hoạch số 1417/
KH-UBND ngày 

16/4/2015 của UBND 
tỉnh về thực hiện điều 
chỉnh quy hoạch sử 
dụng đất đến năm 2020 
của cấp tỉnh và cấp 
huyện; lập kế hoạch 
sử dụng đất 5 năm kỳ 
cuối 2016-2020 cấp 
tỉnh và lập kế hoạch 
sử dụng đất năm 2016 
cấp huyện. Sáng ngày 
08/07/2016, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
tổ chức hội thảo lấy 
ý kiến tham gia Điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng 
đất đến năm 2020 và lập kế 
hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ 
cuối tỉnh Điện Biên. Chủ trì 
Hội thảo đồng chí Ngôn Ngọc 
Khuê - Phó giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường.

Mời tham dự hội thảo có: 
Lãnh đạo và chuyên viên các 
Sở, ngành: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; Công 
thương; Giao thông vận tải; 
Tài chính; Xây dựng; Kế 
hoạch và Đầu tư; Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; Giáo 
dục và Đào tạo; Y tế; Công 

an tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự 
tỉnh. Lãnh đạo UBND và Lãnh 
đạo phòng Tài nguyên và Môi 
trường các huyện, thị xã, 
thành phố.

Sau khi được UBND tỉnh 
phê duyệt đề cương - dự 
toán tại Quyết định số 906/
QĐ-UBND ngày 25/9/2015, 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
đã lựa chọn đơn vị tư vấn 
(Công ty Cổ phần tư vấn Quy 
hoạch và Phát triển công 
nghệ Á Châu) thực hiện Điều 
chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
đến năm 2020 tỉnh Điện Biên 
trên cơ sở nhu cầu sử dụng 

đất của các sở ban ngành và 
UBND các huyện, thị xã đã 
đăng ký đồng thời tiến hành 
điều tra, thu thập bổ sung 
các thông tin, tài liệu tại các 
huyện, thành phố, thị xã và 
các Sở ban ngành có liên 
quan, phối hợp với các đơn 
vị rà soát các danh mục công 
trình dự án đã thực hiện trong 
giai đoạn 2011-2015 và cập 
nhật, bổ sung các công trình 
mới trong giai đoạn 2016-
2020.

Trên cơ sở các ý kiến tham 
gia đồng chí Ngôn Ngọc Khuê 
- Phó giám đốc Sở Tài nguyên 

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG 
ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

5 NĂM KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đ/c Ngôn Ngọc Khuê - Phó Giám đốc Sở phát biểu tại hội thảo.
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và Môi trường chủ trì Hội thảo 
đã kết luận: Về cơ bản các 
đại biểu nhất trí với nội dung 
dự án Điều chỉnh quy hoạch 
sử dụng đất đến năm 2020 
và kế hoạch sử dụng đất 5 
năm kỳ cuối (2016-2020) 
tỉnh Điện Biên. Tuy nhiên, 
còn một số nội dung đơn vị 
tư vấn cần phải làm rõ, chỉnh 
sửa, bổ sung như: phân tích 

cụ thể hơn về kết quả thực 
hiện kế hoạch sử dụng đất 5 
năm kỳ đầu (2011-2015); các 
công trình dự án dự kiến thực 
hiện trong giai đoạn 2016-
2020 cần phải thống nhất 
với danh mục công trình dự 
án trong Kế hoạch vốn trung 
hạn đã được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 1301/
QĐ-UBND ngày 26/11/2015; 

Quyết định số 1043/QĐ-
UBND  ngày 22/10/2015, 
Quyết định số 697/QĐ-UBND 
ngày 12/08/2015; rà soát lại 
diện tích đất quốc phòng, an 
ninh cho phù hợp với nhu cầu 
thực tế và khả năng bố trí vốn 
thực hiện trong thời gian tới. 

Tin, ảnh: Bích Ngọc 
TTCNTT TN&MT

nhất công tác tham mưu cho 
UBND tỉnh mẫu Hợp đồng 
góp quyền sử dụng đất để 
hợp tác trồng cao su; Bàn kế 
hoạch cụ thể triển khai thực 
hiện ký kết Hợp đồng góp 
quyền sử dụng đất để hợp 
tác trồng cao su giữa Công 
ty CPCS Điện Biên và các 
hộ gia đình, cá nhân trong 
tháng 8/2016 để mở miệng 
cạo mủ vào tháng 9/2016; 
xử lý tồn tại, vướng mắc 
trong việc thực hiện chính 
sách hỗ trợ phát triển cây 
cao su theo QĐ số 16/2011/
QĐ-UBND ngày 30/5/2011 
của UBND tỉnh; công tác 
cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho các hộ, cá 
nhân tham gia góp đất trồng 
cao su; xử lý vướng mắc 
trong triển khai bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư giải phóng 

mặt bằng Dự án xây dựng 
nhà máy chế biến mủ cao 
su.

Trên cơ sở ý kiến tham 
gia của các thành viên dự 
họp; Liên ngành và UBND 
các huyện, thành phố thống 
các nội dung chính về Hợp 
đồng góp quyền sử dụng 
đất để hợp tác trồng cây cao 
su, Sở Tài nguyên và Môi 
trường sẽ phối hợp với Sở 
Tư pháp chỉnh sửa, hoàn 
thiện Hợp đồng để báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, quyết 
định trong tháng 8/2016.

Về việc cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài 
sản khác gắn liền với đất 
cho các hộ gia đình, cá nhân 
còn lại (140 giấy CN) trên 
địa bàn huyện Điện Biên; đề 
nghị UBND huyện Điện Biên 
khẩn trương thực hiện hoàn 

thành trong tháng 8/2016; 
phối hợp chặt chẽ với Công 
ty cổ phần cao su Điện Biên 
ký hợp đồng góp quyền sử 
dụng đất để hợp tác trồng 
cây cao su đối với diện tích 
cao su trồng năm 2008, địa 
điểm ký hợp đồng tại UBND 
xã hoàn thành trước ngày 
25/9/2016 để triển khai 
kế hoạch cạo mủ; các Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký 
đất đai huyện Điện Biên, 
thành phố Điện Biên Phủ và 
Văn phòng đăng ký quyền 
sử dụng đất các huyện rà 
soát Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu 
nhà ở và tài sản gắn liền với 
đất đã cấp cho các hộ gia 
đình, cá nhân để chuẩn bị ký 
hợp đồng; hoàn thiện ký hợp 
đồng trước tháng 11/2016 
trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tin, ảnh: Bích Ngọc 
TTCNTT TN&MT

HỌP THỐNG NHẤT NỘI DUNG THAM MƯU UBND TỈNH...
(Tiếp theo trang 20)
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Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Ngày 16-18/8/2016, tại 
Bắc Cạn, Ban Quản lý 
các dự án nông nghiệp 

đã tổ chức lớp tập huấn “Tích 
hợp thích ứng biến đổi vào 
lập kế hoạch và tính toán 
hiệu quả kinh tế dự án cơ sở 
hạ tầng nông thôn khu vực 
miền núi phía Bắc”. Tham 
dự lớp tập huấn có lãnh đạo 
Ban quản lý các dự án nông 
nghiệp và các học viên của 5 
tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn 
La, Lào Cai và Hòa Bình.

Lớp tập huấn được tổ chức 
trong khuôn khổ hợp phần 

của dự án “Tăng cường khả 
năng chống chịu khí hậu cho 
cơ sở hạ tầng các tỉnh miền 
núi phía Bắc” do Chương 
trình phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP) và Ngân hàng phát 
triển châu Á (ADB) tài trợ. 
Dự án gồm 4 hợp phần: xây 
dựng chính sách, nâng cao 
năng lực, các tiểu dự án trình 
diễn, phổ biến các kết quả 
và bài học của chương trình 
với các bên liên quan. Trong 
hợp phần nâng cao năng 
lực, UNDP đang chủ trì xây 
dựng đánh giá tính dễ bị tổn 

thương và rủi ro cho cơ sở 
hạ tầng nông thôn, nhằm đưa 
ra những kế hoạch và quyết 
định về thể chế chính sách. 

Mục đích của lớp tập huấn 
là nhằm cung cấp các thông 
tin chung về biến đổi khí 
hậu và tình trạng dễ bị tổn 
thương; Giới thiệu bản đồ rủi 
ro của Cơ sở hạ tầng nông 
thôn với lũ quét và sạt lở đất 
với 03 mốc thời gian: 2015, 
2030 và 2050; Ứng dụng các 
bản đồ này trong việc hoạch 
định chính sách và ra quyết 
định; Phân tích hiệu quả kinh 

TẬP HUẤN TÍCH HỢP THÍCH ỨNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀO LẬP KẾ HOẠCH VÀ TÍNH TOÁN 
HIỆU QUẢ KINH TẾ DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
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tế dự án cơ sở hạ tầng nông 
thôn thích ứng với Biến đổi 
khí hậu; Tham quan mô hình 
trình diễn công nghệ sinh học 
do dự án xây dựng.

Kết thúc buổi tập huấn các 
học viên đánh giá cao chất 

lượng khóa đào tạo với khối 
lượng kiến thức chuyên sâu, 
các bài tập thực hành với tình 
huống cụ thể và hoạt động 
thực địa hữu ích giúp học 
viên có được cái nhìn bám 
sát về tác động của BĐKH đối 

với cơ sở hạ tầng nông thôn 
của các tỉnh miền núi phía 
Bắc nói chung và tỉnh Điện 
Biên nói riêng. 

Tin, ảnh: Đỗ Thủy 
Phòng TTN, KTTV & BĐKH

Thực hiện công văn số 
25/CV-ĐDCĐ, ngày 
23 tháng 6 năm 2016 

của BCH Đoàn Dân Chính 
Đảng, về việc huy động ĐV-
TN tham gia “Lễ ra quân 
trồng cây bảo vệ môi trường 
năm 2016”. Ngày 28/6/2016, 
tại UBND xã Mường Phăng, 
Ban Chấp hành Đoàn Dân 
Chính Đảng huy động lực 
lượng đoàn viên, thanh niên 

25 cơ sở Đoàn trực thuộc. Sở 
Tài nguyên và Môi trường đã 
cử các đoàn viên thanh niên 
tham dự lễ ra quân và trồng 
cây xanh trên tuyến đường 
Nà Nhạn - Mường Phăng. 
Đây là một trong những hoạt 
động nâng cao nhận thức, vai 
trò trách nhiệm của đoàn viên 
thanh niên trong công tác tái 
tạo môi trường xanh - sạch 
- đẹp, phòng chống thiên tai 

bão lũ và bảo vệ môi trường 
ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng 
chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh đã biểu dương và 
ghi nhận những kết quả trong 
việc trồng cây xanh mà tuổi 
trẻ tỉnh nhà đã thực hiện được 
trong thời gian qua. Đồng 
thời đồng chí nhấn mạnh: 
tỉnh Điện Biên đang dần phải 
chịu ảnh hưởng của vấn đề 
sa mạc hóa với tỷ lệ che phủ 
rừng ngày càng xuống thấp, 
gây ảnh hưởng rất lớn đến 
đời sống của chính chúng ta. 
Do đó phải thường xuyên tổ 
chức những buổi lễ ra quân 
trồng cây xanh để nâng cao 
trách nhiệm của cả cộng đồng 
với thiên nhiên, môi trường.

Kết thúc buổi lễ, các 
đoàn viên thanh niên đã tiến 
hành trồng hơn 300 cây xanh 
trên tuyến đường Nà Nhạn - 
Mường Phăng.

Tin, ảnh: 
Khúc Ngọc Hà 

TTCNTT TN&MT

LỄ RA QUÂN TRỒNG CÂY
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

Đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây xanh.
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UBND tỉnh làm việc với Nhà đầu tư về dự án Nhà máy chế biến 
tinh bột sắn tại xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên.

Tại buổi làm việc, Nhà 
đầu tư đã giới thiệu 
tóm tắt về Dự án đầu 

tư xây dựng Nhà máy chế 
biến tinh bột sắn. Theo đó, 
Nhà máy chế biến tinh bột 
sắn dự kiến sẽ xây dựng tại 
bản Pá Hẹ, xã Hẹ Muông, 
huyện Điện Biên với vốn 
đầu tư là 70 tỷ đồng do 
Công ty Cổ phần tinh bột 
Hồng Diệp làm chủ đầu tư. 
Diện tích đất sử dụng xây 
dựng nhà máy là 13.000m2. 

Quy mô đầu tư dây chuyền 
sản xuất 120 tấn/ngày, trong 
đó: Tinh bột sắn thường 80 
tấn/ngày; tinh bột sắn chất 
lượng cao 40 tấn/ngày. Về 
kiến trúc xây dựng Nhà máy 
bao gồm: Xưởng chế biến; 
các công trình xây dựng 
cơ sở hạ tầng; nhà kho; hệ 
thống xử lý nước thải.

Mục tiêu chủ yếu là sản 
xuất tinh bột và các sản 
phẩm từ tinh bột; nâng cao 
giá trị hàng hóa trong nông 

nghiệp, góp phần cải thiện 
từng bước nâng cao đời 
sống cho bà con nông dân 
trong vùng; đóng góp vào 
sự thay đổi bộ mặt nông 
thôn mới, xây dựng vùng 
chuyên canh tại huyện Điện 
Biên nói riêng, tỉnh ta nói 
chung; tạo công ăn việc làm 
ổn định, thu nhập từng bước 
nâng cao cho khoảng 100 
lao động địa phương…

Tại buổi làm việc, các 
đại biểu tập trung tham gia 
ý kiến để hoàn thiện đề án, 
trong đó các đại biểu băn 
khoăn nhiều về: Vấn đề 
nguồn vốn của nhà đầu tư 
liên doanh nước ngoài; vị trí 
đặt các hạng mục nhà máy; 
địa điểm đặt nhà máy, vùng 
nguyên liệu… Về quy trình 
đề xuất xử lý rác thải, một 
số đại biểu cho rằng: Với 
diện tích của nhà máy đưa 
ra hiện nay chưa phù hợp 
với quy trình xử lý chất thải, 
đề nghị UBND tỉnh không 
đồng ý phương án khả năng 
mở rộng của chủ đầu tư, 
nếu chấp thuận chủ trương 
đầu tư nên chọn vị trí đất 
đầu tư khác. Về dây chuyền 
sản xuất nên hạ xuống 50 
tấn/ngày vì cây sắn không 

Sẽ xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn 
tại Điện Biên

Chiều 11/8, UBND tỉnh có buổi làm việc với Nhà đầu 
tư về dự án Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Hẹ 
Muông, huyện Điện Biên. Đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
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phải là cây chủ lực; mô tả về 
công nghệ chi tiết; đánh giá 
về mặt hiệu quả kinh tế sơ 
bộ…

Kết luận buổi làm việc, 
đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh hoan nghênh Công ty 
Cổ phần tinh bột Hồng Diệp 
đã chủ động đề xuất đầu tư 
xây dựng nhà máy tinh bột 
sắn, đồng thời yêu cầu Văn 
phòng UBND tỉnh có thông 
báo để nhà đầu tư, ngành 
hoàn thiện đề án. Liên quan 
đến môi trường, yếu tố nước 
ngoài cần xin ý kiến Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy với tinh 

thần vững chắc, bền vững, 
lâu dài. Để tiếp tục hoàn 
thiện đề án, nhà đầu tư cần 
chủ động tiếp thu ý kiến của 
ngành để hoàn thiện.

Đối với Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, đồng chí đề nghị 
tiếp tục hướng dẫn nhà 
đầu tư chủ động làm rõ kỹ 
năng năng lực nhà đầu 
tư để đăng ký pháp nhân, 
liên doanh, mở ngành kinh 
doanh… trọng tâm giữa các 
nhà đầu tư liên doanh tránh 
tình trạng đưa ra không có 
cơ sở; làm rõ hơn tính bền 
vững thị trường trong nước, 
nước ngoài; điều kiện đảm 

bảo về đánh giá tác động 
môi trường, đảm bảo an 
ninh trật tự - an toàn xã hội.

Về địa điểm nhà máy, 
đồng chí nhấn mạnh: Đối 
với quy mô diện tích nhà 
máy được chủ đầu tư đề 
xuất trong đề án là hẹp, vì 
muốn làm nhà máy quy mô 
phải rộng từ 2 - 3ha vì thế 
nhà đầu tư cần khảo sát, 
tính toán lại cho phù hợp, 
đồng thời chủ động làm việc 
với huyện Điện Biên để quy 
hoạch vùng nguyên liệu trên 
địa bàn… 

Nguồn:  
baodienbienphu.com.vn

Đó là chỉ đạo của Chủ 
tịch UBND tỉnh Mùa 
A Sơn đối với các 

ngành, cơ quan chức năng 
sau khi có kết quả báo cáo 
giám sát công tác quản lý, 
cấp phép, sử dụng phí bảo vệ 
môi trường khai thác khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh từ năm 
2013 - 2015, do HĐND tỉnh 
thực hiện từ cuối tháng 3 đến 
trung tuần tháng 5/2016.

Theo báo cáo của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, trên địa 
bàn tỉnh hiện có 38 điểm mỏ 
hoạt động khai thác khoáng 

sản, trong đó: nhóm khoáng 
sản làm nguyên liệu xi măng 
có 2 điểm mỏ, với tổng trữ 
lượng đá vôi 12.785.000m3; 
nhóm khoáng sản làm vật 
liệu xây dựng thông thường 
có 27 điểm mỏ, tổng trữ 
lượng đá 41.892.699m3, cát: 
303.699m3; nhóm khoáng sản 
nhiên liệu có 5 điểm mỏ, với 
tổng  trữ lượng 613.616 tấn; 
nhóm khoáng sản kim loại 3  
điểm mỏ, trữ lượng chì, kẽm 
2.102.076 tấn; nhóm khoáng 
sản quý 1 điểm mỏ (vàng có 
trữ lượng 192,5 kg, bạc 809,1 
kg). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh 

còn có 2 điểm  nước nóng 
và nước khoáng đang hoạt 
động khai thác, sử dụng: Pe 
Luông, xã Thanh Luông và U 
Va, xã Noong Luống (huyện 
Điện Biên).

Bên cạnh những đóng 
góp tích cực cho sự phát triển 
kinh tế, xã hội địa phương, 
việc khai thác khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh những năm 
qua bộc lộ không ít hạn 
chế, yếu kém khiến nguồn 
tài nguyên khoáng sản cạn 
kiệt, người dân mất đất sản 
xuất, ngân sách Nhà nước 

QUYẾT LIỆT XỬ LÝ, KHẮC PHỤC HẠN CHẾ
TRONG QUẢN LÝ KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
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thất thu, môi trường bị xâm 
hại nghiêm trọng. Theo ông 
Ngôn Ngọc Khuê, Phó Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường thì nguyên nhân cơ 
bản là các cơ quan chức 
năng từ tỉnh đến cơ sở chưa 
quản lý chặt chẽ hoạt động 
khai thác khoáng sản tại các 
mỏ. Công tác phối hợp giữa 
các sở, ngành, chính quyền 
các cấp trong quản lý hoạt 
động khoáng sản chưa chặt 
chẽ, đồng bộ. Bên cạnh đó, 
cán bộ, công chức trong lĩnh 
vực địa chất khoáng sản từ 
cấp tỉnh đến cấp xã còn thiếu, 
năng lực chuyên môn còn 
hạn chế… Công tác đào tạo 
nguồn nhân lực để phục vụ 
cho các dự án đầu tư chưa 
phù hợp với yêu cầu ngành 
nghề và tiến độ phát triển của 
các dự án. Về phía doanh 
nghiệp, do năng lực, kỹ thuật, 
tài chính còn yếu dẫn đến 
không đủ năng lực đầu tư 
đồng bộ công nghệ hiện đại, 
mang tính chiến lược, chủ 
yếu là thủ công bán cơ giới 
làm thất thoát tài nguyên và 
gia tăng nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường. Trên địa bàn tỉnh 
có rất ít doanh nghiệp tham 
gia hoạt động khoáng sản sử 
dụng công nghệ khai thác, 
chế biến tiên tiến. Hầu hết 
không có hệ thống thu bụi, 
dẫn đến hàm lượng bụi tại 
nơi làm việc cao gấp nhiều 
lần so với tiêu chuẩn cho 
phép. Qua công tác đo, phân 
tích lượng bụi, độ ồn ở một 
số điểm mỏ cho thấy, hầu hết 

các mẫu thử đều vượt quá 
tiêu chuẩn cho phép. Từ năm 
2013 đến cuối năm 2015, 
thông qua công tác thanh tra, 
kiểm tra, các cơ quan chức 
năng phát hiện hàng trăm sai 
phạm trong quản lý, khai thác 
khoáng sản; đã xử phạt hành 
chính các tổ chức, cá nhân 
584 triệu đồng.

Để nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý khai thác 
khoáng sản, từ năm 2010, 
tức là sau khi Luật Khoáng 
sản mới có hiệu lực, UBND 
tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức 
năng làm rõ nguyên nhân, 
hạn chế, yếu kém trong quản 
lý khai thác, chế biến khoáng 
sản. Từ đó, UBND tỉnh chỉ 
đạo ngành chuyên môn, các 
cơ quan chức năng, chính 
quyền địa phương đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về 
hoạt động khai thác khoáng 
sản nhằm giáo dục, nâng 
cao nhận thức cộng đồng 
về lĩnh vực này. UBND tỉnh 
đã ban hành nhiều văn bản 
quy phạm pháp luật, văn bản 
quản lý thuộc thẩm quyền về 
công tác quản lý, cấp phép 
và việc thu, sử dụng phí 
bảo vệ môi trường khai thác 
khoáng sản như: Quyết định 
số 04/2014/QĐ-UBND ngày 
01/4/2014 về Quy chế hoạt 
động khoáng sản trên địa 
bàn tỉnh; Kế hoạch số 3092/
KH-UBND ngày 22/8/2014 
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…

Song song với việc đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
các cơ quan chức năng còn 
chú trọng đến việc giải đáp, 
hướng dẫn các tổ chức, cá 
nhân khai thác khoáng sản 
tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình làm 
thủ tục, khai thác chế biến 
khoáng sản. Công tác phối 
hợp của các ngành liên quan 
trong công tác quản lý, cấp 
phép, sử dụng phí bảo vệ 
môi trường khai thác khoáng 
sản và việc thực hiện các 
biện pháp quản lý, bảo vệ tài 
nguyên khoáng sản, đảm bảo 
an ninh, trật tự an toàn xã hội 
cũng được quan tâm thực 
hiện. Một trong những giải 
pháp quan trọng được UBND 
tỉnh chỉ đạo sát sao là thực 
hiện nghiêm, có chất lượng 
công tác thanh tra, kiểm tra, 
giải quyết khiếu nại và xử lý 
vi phạm pháp luật về quản lý, 
khai thác khoáng sản. Điển 
hình trong công tác này là 
huyện Điện Biên và huyện 
Mường Nhé. Trong 3 năm 
(2013 - 2015) các cơ quan 
chức năng huyện Điện biên 
đã tiến hành trên 100 cuộc 
thanh tra, kiểm tra, ban hành 
126 quyết định xử phạt hành 
chính các đối tượng vi phạm 
với tổng số tiền phạt 269,5 
triệu đồng.

Nguồn:  
baodienbienphu.com.vn
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