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ĐẨY NHANH VIỆC TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN 
SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ KÝ CHO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

Thực hiện Văn bản số 
1454/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 
ngày 02 tháng 8 năm 

2016 của Tổng cục Quản lý đất 
đai về việc Giấy chứng nhận đã 
ký nhưng chưa trao cho người 
sử dụng đất;

Theo báo cáo của UBND 
các huyện, thị xã, thành phố, 
hiện nay trên địa bàn các huyện, 
thành phố còn tồn đọng số lượng 
lớn Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất đã ký nhưng chưa trao 
cho người sử dụng đất; nhằm 
đẩy nhanh việc trao Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất đã ký 
cho người sử dụng đất, ngày 
28 tháng 10 năm 2016 Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã tổ 
chức cuộc họp thống nhất nhiệm 
vụ và giải pháp triển khai việc 
trao Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất đã ký nhưng chưa thực 
hiện trao cho người sử dụng đất.

 Theo đó, Phòng Tài nguyên 
và Môi trường các huyện, thành 
phố và Văn phòng Đăng ký 
quyền sử dụng đất các huyện, 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 
đất đai huyện Điện Biên, thành 
phố Điện Biên Phủ đã thực hiện 
ký cam kết đảm bảo tiến độ hoàn 
thiện việc trao Giấy chứng nhận 
cho người sử dụng đất trong 
tháng 11 năm 2016. Trên cơ 
sở kết quả thống nhất nội dung 
nhiệm vụ, chỉ đạo thực hiện tại 
buổi họp, Sở Tài nguyên và 
Môi trường đề nghị UBND các 
huyện, thành phố chỉ đạo Phòng 

Tài nguyên và Môi trường các 
huyện, thành phố và Văn phòng 
Đăng ký quyền sử dụng đất 
các huyện thực hiện một số nội 
dung: 

- Phối hợp với UBND các xã, 
phường, thị trấn và các tổ chức 
đoàn thể, thường xuyên tuyên 
truyền, giải thích về quyền lợi và 
nghĩa vụ của người sử dụng đất 
khi đã được Nhà nước cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Thông báo cho người sử 
dụng đất biết việc thực hiện 
nghĩa vụ tài chính khi nhận Giấy 
và trao Giấy chứng nhận khi 
hoàn thành nghĩa vụ tài chính; 
trường hợp các hộ gia đình 
chưa đủ khả năng để thực hiện 
nghĩa vụ tài chính thì hướng dẫn 

xin ghi nợ nghĩa vụ tài chính 
theo quy định. 

- Phối hợp với UBND các xã, 
phường, thị trấn và các đơn vị tư 
vấn thực hiện trao Giấy chứng 
nhận đã ký cho người sử dụng 
đất tại UBND xã, phường, thị 
trấn hoặc thôn, bản nơi có hộ 
gia đình được cấp Giấy chứng 
nhận. 

- Chỉ tiêu hoàn thành việc 
trao Giấy chứng nhận đã ký cho 
người sử dụng đất là tiêu chí 
để UBND các huyện, thành phố 
xem xét đánh giá cơ quan, đơn 
vị, cá nhân trong công tác thi 
đua, khen thưởng năm 2016./.

Tin, ảnh:  
Bích Ngọc - TT CNTTTN&MT

Đ/c Bùi Châu Tuấn - Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.
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Thực hiện Điều lệ Đảng 
Cộng sản Việt Nam, 
Quy định về thi hành 

Điều lệ Đảng, thực hiện Quyết 
định tặng huy hiệu đảng của 
Tỉnh ủy Điện Biên; được sự 
đồng ý của Ban Thường vụ 
Dân Chính Đảng tỉnh; ngày 
7 tháng 10 năm 2016, BCH 
Đảng bộ Sở Tài nguyên và 
Môi trường đã long trọng tổ 
chức Lễ trao Huy hiệu 30 
năm tuổi Đảng cho đồng chí 
Hoàng Ngọc Bích đảng viên 
thuộc Chi bộ Văn phòng Sở, 
Đảng bộ Sở Tài nguyên và 
Môi trường.

Tới tham dự buổi lễ có 
đồng chí Phạm Minh Khuyến 
- UVBTV - Trưởng ban Tuyên 
giáo Đảng ủy Dân Chính 
Đảng tỉnh; đồng chí Ngôn 
Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng 
ủy, Phó Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường; các 
đồng chí trong BCH Đảng ủy; 
Bí thư các Chi bộ trực thuộc 
Đảng bộ Sở; Đảng viên Chi 
bộ Văn phòng Sở; các đồng 
chí đảng viên là trưởng, phó 
phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Được Đảng trao tặng Huy 
hiệu 30 năm tuổi Đảng không 
chỉ là niềm vinh dự, tự hào 
của mỗi cá nhân mà còn là 

niềm vinh dự của toàn Đảng 
bộ. Đảng bộ Sở Tài nguyên 
và Môi trường đã có những 
Đảng viên ưu tú, nhiều năm 
cống hiến cho sự phát triển 
chung của Đảng bộ, là những 
tấm gương sáng về ý chí 
phấn đấu vì sự nghiệp cách 
mạng vẻ vang của Đảng.

 Tại buổi lễ, đồng chí 
Phạm Minh Khuyến - UVBTV 
- Trưởng ban Tuyên giáo 
Đảng ủy Dân Chính Đảng 
tỉnh đã trao Huy hiệu 30 năm 
tuổi đảng và chúc mừng 
đồng chí Hoàng Ngọc Bích, 
việc trao tặng Huy hiệu 30 
năm tuổi Đảng cho đồng chí 
Hoàng Ngọc Bích thể hiện 
sự ghi nhận của Đảng đối với 
Đảng viên có đóng góp tích 
cực trong công tác xây dựng 
Đảng qua các thời kỳ, xứng 
đáng trở thành tấm gương 
sáng để lực lượng Đảng viên 
trẻ học tập và noi theo.

Đồng chí Ngôn Ngọc 
Khuê, Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường tặng hoa chúc 
mừng và phát biểu ghi nhận 
những chặng đường rèn 
luyện cũng như những đóng 
góp, cống hiến của đồng chí 
Hoàng Ngọc Bích trong suốt 

30 năm đối với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng, trải 
qua nhiều cương vị công tác, 
với tư cách là một Đảng viên, 
nhiều năm qua đồng chí đã 
không ngừng học tập, làm 
việc và cống hiến sức mình 
cho sự nghiệp xây dựng và 
phát triển của Đảng, luôn là 
tấm gương cho các thế hệ trẻ 
học tập và noi theo. Đề nghị 
đồng chí tiếp tục phát huy vai 
trò tiên phong gương mẫu 
của người đảng viên trong 
cương vị công tác của mình, 
tiếp tục cùng Đảng bộ đóng 
góp vào sự nghiệp chung của 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
và đất nước nhiều hơn nữa.

Cũng tại buổi lễ đồng chí 
Hoàng Ngọc Bích đã phát 
biểu cảm ơn sự ghi nhận của 
Đảng đối với quá trình cống 
hiến, đóng góp của đồng chí 
trong suốt chặng đường 30 
năm đứng trong hàng ngũ 
của Đảng. Đồng chí hứa 
trước Đảng sẽ tiếp tục nỗ 
lực phấn đấu đóng góp công 
sức và trí tuệ, tiếp tục gương 
mẫu học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
thực hiện tốt nhiệm vụ của 
người đảng viên. 

TRAO TẶNG HUY HIỆU

30 NĂM TUỔI ĐẢNGC
M

Y
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Một số hình ảnh trong buổi lễ

Tin, ảnh: Trần Mai - TTCNTTTN&MT
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THỐNG NHẤT DIỆN TÍCH ĐẤT QUY HOẠCH TRỒNG CAO SU CẦN THU HỒI 
VÀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VỀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 

TRỒNG CAO SU TẠI ĐỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG NHÉ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Thực hiện Thông báo số 
42/TB-UBND ngày 20 
tháng 9 năm 2016 của 

UBND tỉnh về thông báo kết 
luận của đồng chí Lê Thành 
Đô - Ủy viên Ban thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh, Trưởng Ban 
chỉ đạo Đề án 79 tại cuộc họp 
Ban chỉ đạo tháng 9/2016. 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
phối hợp với các sở: Tài 
chính, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Văn phòng 
UBND tỉnh Điện Biên, UBND 
huyện Mường Nhé, Công ty 
cổ phần cao su Mường Nhé 

và các Chủ đầu tư rà soát, 
tổng hợp thống nhất diện tích 
đất quy hoạch trồng cao su 
cần thu hồi để tạo quỹ đất sản 
xuất phục vụ đời sống cho 
nhân dân tại các điểm bản 
sắp xếp, ổn định dân cư trên 
địa bàn huyện Mường Nhé, 
tỉnh Điện Biên.

Sau phần thảo luận lấy 
ý kiến tham gia của các sở, 
ban, ngành, đơn vị; Cuộc họp 
đã đưa ra những ý kiến chung 
thống nhất của các bên như 
sau:

Thống nhất thu hồi đất trồng 

cây cao su kém hiệu quả trên 
địa bàn huyện Mường Nhé do 
điều kiện đất đai, thố nhưỡng, 
độ dốc, cao trình, thời tiết khí 
hậu không trồng được cao su 
hoặc đã trồng cao su nhưng 
vườn cây kém chất lượng, 
phải thanh lý không trồng lại 
để chuyển mục đích sử dụng 
tạo quỹ đất sản xuất phục vụ 
đời sống cho nhân dân tại các 
điểm bản sắp xếp, ổn định dân 
cư và Nghĩa trang nhân dân 
trên địa bàn huyện Mường 
Nhé theo Đề án 79 của Thủ 
tướng Chính phủ tại 05 điểm 

Đ/c Phan Hiền - Phó Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp.

(Xem tiếp trang 6)
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TỔNG KẾT CỤM THI ĐUA SỐ III

Trong 2 ngày 25 và 26 
tháng 11 năm 2016, tại 
Lai Châu, Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Lai Châu - 
đơn vị Cụm trưởng Cụm thi 
đua số III Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đã tổ chức Hội nghị 
tổng kết phong trào thi đua 
khen thưởng năm 2016 Cụm 
và Giải thể thao, văn nghệ.

 Bám sát chương trình công 
tác thi đua năm 2016 của Bộ 
TN&MT phát động, trong năm 
2016 ngành TN&MT các tỉnh 
trong Cụm Thi đua số III đã 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc 
các nhiệm vụ trọng tâm như: 
Tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các nghị quyết, chương trình, 
kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND các tỉnh, theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao; 
Tăng cường và nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả công tác tuyên 
truyền chính sách, pháp luật 
về TN&MT, tham mưu cho 

HĐND, UBND các tỉnh ban 
hành các văn bản quy phạm 
pháp luật về TN&MT thuộc 
thẩm quyền; thực hiện có hiệu 
quả công tác thanh tra, kiểm 

Đ/c Đỗ Văn Xiêng - Phó Giám đốc Sở TN&MT Lai Châu 
phát biểu tại buổi khai mạc giải thể thao Cụm.

Lễ trao giải cho các đoàn tham gia thi đấu thể thao, liên hoan văn nghệ.
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tra về TN&MT, đồng thời nâng 
cao chất lượng công tác tiếp 
công dân, giải quyết các khiếu 
nại, tố cáo…; tăng cường cải 
cách hành chính, tiếp tục rà 
soát và đơn giản hóa các thủ 
tục hành chính thuộc phạm 
vi quản lý, tạo điều kiện, môi 
trường thuận lợi cho các tổ 
chức, cá nhân tiếp cận đất 
đai để góp phần thu hút đầu 
tư… Với những thành tích đã 
đạt được, năm 2016 Cụm Thi 
đua số III đã có các tập thể Sở 
TN&MT tỉnh Lai Châu đề nghị 
Bộ TN&MT tặng Cờ thi đua 
xuất sắc, Sở TN&MT các tỉnh: 
Lào Cai, Hòa Bình đề nghị 
Bộ TN&MT tặng Bằng khen. 
Trong năm 2017, Cụm thi đua 

số III xác định 8 nhiệm vụ, giải 
pháp. Trong đó tập trung tuyên 
truyền, phổ biến, quán triệt 
các chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của Nhà 
nước; tiếp tục nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác cải 
cách hành chính; tiếp tục chấn 
chỉnh công tác quản lý Nhà 
nước trong toàn ngành về đất 
đai, khoáng sản, môi trường...; 
thực hiện tốt các đề án, nhiệm 
vụ được giao; tăng cường, đẩy 
mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý 
vi phạm trong quản lý, sử dụng 
và khai thác các nguồn tài 
nguyên và bảo vệ môi trường.

 Về Hội thi thể thao năm 
2016, Giải Nhất toàn đoàn 

thuộc về Đoàn vận động viên 
của Sở Tài nguyên và Môi 
trường Lai Châu; Giải Nhì toàn 
đoàn thuộc về Đoàn vận động 
viên Sở Tài nguyên và Môi 
trường Lào Cai; Giải ba toàn 
đoàn thuộc về Đoàn vận động 
viên Sở Tài nguyên và Môi 
trường Hòa Bình; các đoàn 
còn lại đoạt giải khuyến khích. 

Tại Hội nghị tổng kết, các 
thành viên trong Cụm đã ký 
kết giao ước thi đua năm 2017 
và bàn giao trách nhiệm Cụm 
Trưởng năm 2017 cho Sở 
TN&MT Lào Cai; Cụm phó Sở 
TN&MT Yên Bái.

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

THỐNG NHẤT DIỆN TÍCH ĐẤT QUY HOẠCH TRỒNG CAO SU...

bản xã Mường Toong, huyện 
Mường Nhé là: 229,69ha; 
trong đó: diện tích đất đã 
trồng cao su 112,63ha, diện 
tích đất chưa trồng cao su: 
117,06ha; 

Về thu hồi và bồi thường 
đất: Bồi thường theo đúng 
Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà 
ở và tài sản khác gắn liền với 
đất đã cấp cho người dân; 
đối với diện tích đất chưa 
trồng cao su bồi thường 
theo đất nương rẫy trồng cây 
hàng năm khác; đơn giá bồi 
thường theo Quyết định số 
02/2015/QĐ-UBND ngày 10 
tháng 3 năm 2015 của UBND 
tỉnh Điện Biên;

Để người dân yên tâm 
phấn khởi về với nơi ở mới 
UBND tỉnh đã giao cho Sở 
Tài nguyên và Môi trường 
chủ trì kết hợp với các sở, 
ban, ngành, đơn vị liên quan 
sắp xếp ổn định lâu dài cho 
các hộ dân tại nơi ở mới, 
từng bước chuyển đổi tập 
quán canh tác lạc hậu của 
người dân. Xây dựng các 
công trình hạ tầng thiết yếu, 
đảm bảo ổn định cuộc sống, 
thúc đẩy phát triển sản xuất 
tại nơi ở mới, nâng cao ý 
thức của người dân trong 
công tác quốc phòng - an 
ninh, bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biên giới quốc gia. 

Tổ chức tuyên truyền sâu 
rộng tới từng bản, từng người 
dân để người dân hiểu về chủ 

trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước đối với việc ổn định 
dân cư, phát triển kinh tế xã hội 
trên địa bàn, thay đổi dần tập 
quán canh tác trên nương lạc 
hậu, xóa bỏ tập quán du canh 
du cư. Ứng dụng các tiến bộ 
kỹ thuật và đưa các loại giống 
cây trồng, vật nuôi có năng 
suất cao vào sản xuất; đặc 
biệt là tuyên truyền vận động 
các hộ dân di cư tự do hiện 
đang cư trú trên địa bàn xã 
chấp hành nghiêm chỉnh chủ 
trương, chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước; định 
canh, định cư theo quy hoạch 
được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt.

Tin, ảnh: Đoàn Hương - 
TTCNTTTN&MT

(Tiếp theo trang 4)
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Ngày 25/11/2016, 
UBND tỉnh Điện Biên 
đã ban hành Kế 

hoạch số 3660/KH-UBND 
Triển khai thi hành Luật Khí 
tượng thủy văn và các văn 
bản hướng dẫn thi hành luật 
với nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền, 
phổ biến Luật Khí tượng 
thủy văn

a) Tổ chức Hội nghị cấp 
tỉnh tuyên truyền, giới thiệu 
nội dung cơ bản của Luật 
Khí tượng thủy văn và các 
văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật.

Tổ chức tuyên truyền 
Luật Khí tượng thủy văn và 
các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật cho lãnh đạo chủ 
chốt các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị từ tỉnh đến các cấp 
cơ sở; cán bộ công chức, 
viên chức thuộc Phòng Tài 
nguyên và Môi trường các 
huyện, thị xã, thành phố, cán 
bộ phụ trách môi trường các 
xã, phường, thị trấn; các tổ 
chức chính trị - đoàn thể; 
báo cáo viên pháp luật trên 
toàn địa bàn tỉnh.

b) Tổ chức giới thiệu, phổ 
biến Luật bằng các hình thức 
khác

Tuyên truyền, phổ biến 
Luật Khí tượng thủy văn 
và các văn bản hướng dẫn 
thi hành rộng rãi trên các 
phương tiện truyền thông 
đại chúng: Đài Phát thanh 
Truyền hình tỉnh, Báo Điện 
Biên Phủ, Thông tấn xã Việt 
Nam tại Điện Biên, Cổng 
thông tin điện tử tỉnh Điện 
Biên.

2. Công tác xây dựng và 
ban hành các văn bản quy 
phạm pháp luật hướng dẫn 
thực hiện Luật Khí tượng 
thủy văn và các văn bản 
hướng dẫn thi hành Luật

Nội dung: Xây dựng, ban 
hành theo thẩm quyền và tổ 
chức thực hiện văn bản quy 
phạm pháp luật về khí tượng 
thủy văn.

3. Tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra thực hiện 
Luật Khí tượng thủy văn và 
các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật.

Nội dung: Tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm 
tra, việc thực hiện Luật Khí 
tượng thủy văn và các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật 
đối với các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân; xử lý nghiêm các 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 
VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT

Một góc Vườn Khí tượng Thủy văn tỉnh Điện Biên.
Ảnh: Bích Ngọc
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vi phạm trong lĩnh vực Khí 
tượng thủy văn.

Theo đó Sở Tài nguyên và 
Môi trường Chủ trì phối hợp 
các cơ quan liên quan triển 
khai Luật Khí tượng thủy 
văn và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật với các nội 
dung cụ thể như sau: Tuyên 
truyền phổ biến Luật Khí 
tượng thủy văn và các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật 
đến các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn tỉnh; Chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan 
có liên quan tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành các văn 
bản quy phạm pháp luật về 
Khí tượng thủy văn thuộc 
thẩm quyền của UBND 
tỉnh; Tổng hợp, rà soát, lập 
danh mục các công trình, 
chủ công trình phải tổ chức 
quan trắc và cung cấp thông 
tin, dữ liệu khí tượng thủy 
văn thuộc phạm vi quản lý; 
Cập nhật, bổ sung danh mục 
công trình và chủ công trình, 
tham mưu Ủy ban nhân dân 
tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; Tổng hợp về 
hiện trạng các trạm khí tượng 
thủy văn chuyên dùng thuộc 
quyền quản lý, tham mưu Ủy 
ban nhân dân tỉnh báo cáo 
Bộ tài nguyên và Môi trường; 
Tổ chức quản lý, kiểm tra 
theo thẩm quyền việc quan 
trắc và cung cấp thông tin, 
dữ liệu quan trắc khí tượng 
thủy văn của chủ công trình 
thuộc phạm vi quản lý; Phối 

hợp với Đài Khí tượng thủy 
văn thuộc Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đứng chân trên 
địa bàn tỉnh trong việc xây 
dựng, phê duyệt phương án 
cắm mốc giới và công khai 
mốc giới hành lang kỹ thuật 
công trình khí tượng thủy 
văn thuộc mạng lưới trạm 
khí tượng thủy văn quốc 
gia; Tổ chức kiểm tra, thanh 
tra việc thực hiện Luật Khí 
tượng thủy văn và các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật 
đối với các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân trên địa bàn, xử lý 
theo thẩm quyền và đề xuất 
các cấp có thẩm quyền xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm 
pháp luật về Khí tượng thủy 
văn.

Sở Tư pháp: Phối hợp 
với Sở Tài nguyên và Môi 
trường xây dựng và thi hành 
văn bản quy phạm pháp luật 
về Khí tượng thủy văn, kiểm 
tra xử lý văn bản quy phạm 
pháp luật về Khí tượng thủy 
văn.

Sở Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn: Phối hợp 
với Sở Tài nguyên và Môi 
trường nhằm đảm bảo tính 
thống nhất đồng bộ, đạt hiệu 
lực, hiệu quả trong quá trình 
triển khai thi hành Luật Khí 
tượng thủy văn và các văn 
bản hướng dẫn thi hành 
Luật, các văn bản quy phạm 
pháp luật quy định chi tiết 
Luật phòng, chống thiên tai 
năm 2013.

Sở Thông tin và Truyền 
Thông: Chỉ đạo, hướng dẫn 
các cơ quan truyền thông 
của tỉnh dành chuyên trang, 
chuyên mục và thời lượng 
phù hợp để phổ biến Luật 
Khí tượng thủy văn và các 
văn bản hướng dẫn thi hành 
Luật trên các phương tiện 
thông tin đại chúng với nhiều 
hình thức đa dạng, phong 
phú.

Các Sở, ban, ngành có 
liên quan: Căn cứ theo chức 
năng, nhiệm vụ và tình hình 
thực tiễn của từng đơn vị 
tổ chức phổ biến Luật Khí 
tượng thủy văn và các văn 
bản hướng dẫn thi hành 
Luật cho các đối tượng công 
chức, viên chức, người lao 
động trong đơn vị và các đối 
tượng mà đơn vị quản lý; 
Tổ chức thực hiện Luật Khí 
tượng thủy văn và các văn 
bản hướng dẫn thi hành Luật 
kịp thời, hiệu quả.

Ủy ban nhân dân cấp 
huyện: Tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến Luật Khí tượng thủy 
văn và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật trên địa 
bàn; chỉ đạo Ủy ban nhân 
dân cấp xã triển khai tuyên 
truyền, phổ biến về Luật Khí 
tượng thủy văn đến toàn thể 
nhân dân.

Tin: Trần Phan - 
 TTCNTT TN&MT
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KIỂM TRA, KHẢO SÁT THỰC ĐỊA ĐỐI VỚI VIỆC XIN CẤP GIẤY PHÉP 
KHAI THÁC NƯỚC MẶT CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TRUNG THU VÀ  

CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM NÚA

Trong hai ngày 19 
- 20/9/2016, Sở 
Tài nguyên và Môi 

trường tiến hành kiểm tra 
thực tế đối với việc xin cấp 
giấy phép khai thác, sử 
dụng nước mặt công trình 
thủy điện Trung Thu và 
Thủy điện Nậm Núa.

Đây là hai công trình thủy 
điện nằm trong Quy hoạch 
thủy điện nhỏ toàn quốc tại 
Quyết định số 2154/QĐ-
BCT ngày 7 tháng 4 năm 
2008 của Bộ Công Thương 
về việc phê duyệt, sửa 
đổi, bổ sung Quy hoạch 
thủy điện nhỏ toàn quốc 
và Quyết định số 99/QĐ-
UBND ngày 25/1/2010 của 
UBND tỉnh Điện Biên về 
quy hoạch phát triển thủy 
điện vừa và nhỏ tỉnh Điện 
Biên đến năm 2020.

Nội dung của buổi kiểm 
tra thực tế là kiểm tra thực 
địa công trình và vùng hạ 
du nhằm đánh giá hiện 
trạng triển khai thi công 
công trình; hiện trạng sông 
suối, hệ sinh thái thủy sinh 

khu vực hạ du công trình; 
hiện trạng quy hoạch các 
công trình khai thác, sử 
dụng nước; xác định yêu 
cầu khai thác sử dụng 
nước dưới hạ du công 
trình; xác định phạm vi, đối 
tượng và mức độ bị ảnh 
hưởng của các công trình 
đến hạ du. Kết quả kiểm 
tra cho thấy nội dung trong 
hồ sơ cấp phép khai thác 
và sử dụng nước mặt của 
các công trình thủy điện là 
phù hợp với thực tế.

Việc đầu tư xây dựng và 
đưa các dự án thủy điện 
Trung Thu và thủy điện 
Nậm Núa đi vào vận hành 
góp phần phát triển công 
nghiệp năng lượng của tỉnh 
Điện Biên giai đoạn 2016 - 
2020, góp phần đảm bảo 
được mục tiêu phát triển 
kinh tế - xã hội của địa 
phương trong tương lai./.

Tin: Đỗ Thủy 
Phòng TNN, KTTV&BĐKH

Thi công trên công trường thủy điện Nậm Núa.

C
M

Y
K
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PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH ĐIỆN BIÊN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày 7/11/2016, Ủy ban 
nhân dân tỉnh Điện 
Biên đã ban hành 

Quyết định số 1414/QĐ-
UBND Phê duyệt Đề án phát 
triển đô thị tỉnh Điện Biên giai 
đoạn 2016-2020.

Theo đó, định hướng đến 
năm 2020 tỉnh có 08 đô thị, 
trong đó có 01 đô thị loại II 
(thành phố Điện Biên Phủ), 
01 đô thị loại IV (thị xã Mường 
Lay) và 06 đô thị loại V (Tuần 
Giáo, Điện Biên Đông, Mường 
Ảng, Tủa Chùa, Mường Chà, 
Mường Nhé).

Sở Xây dựng là cơ quan 
thường trực Phê 
duyệt Đề án phát 
triển đô thị tỉnh Điện 
Biên giai đoạn 2016-
2020, tham mưu giúp 
UBND tỉnh tổ chức 
triển khai Chương 
trình, hướng dẫn, 
theo dõi, đôn đốc, 
tổng hợp và đề xuất 
giải quyết những 
khó khăn khi thực 
hiện Đề án; Chủ trì 
phối hợp với UBND 
các huyện, thị xã và 
thành phố xây dựng 
các cơ chế chính 
sách và những giải 

pháp để thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu đã đề ra. Hàng 
năm, giúp UBND tỉnh tổng 
hợp báo cáo tình hình, kết 
quả triển khai thực hiện Đề 
án. Rà soát các đồ án quy 
hoạch xây dựng trên địa bàn 
các đô thị của tỉnh, đề xuất 
điều chỉnh, lập quy hoạch 
phân khu, quy hoạch chi tiết 
các khu đô thị, các công trình 
văn hóa, du lịch, di tích lịch 
sử... cho phù hợp với thực 
tế địa phương, tăng cường 
công tác quản lý quy hoạch 
và đầu tư xây dựng theo quy 
hoạch. Tăng cường công tác 

giám sát kiểm tra chất lượng 
xây dựng, tổ chức thẩm định 
hồ sơ thiết kế, dự toán các dự 
án thuộc chức năng nhiệm 
vụ nhằm đảm bảo tiến độ 
và chất lượng. Tăng cường 
kiểm tra rà soát năng lực các 
doanh nghiệp xây dựng, các 
tổ chức tư vấn xây dựng hoạt 
động trên địa bàn. Thanh tra, 
kiểm tra các hoạt động đầu 
tư xây dựng của các chủ đầu 
tư xây dựng trên địa bàn kịp 
thời phát hiện và xử lý các sai 
phạm. Theo dõi chặt chẽ các 
hoạt động xây dựng thực hiện 
các dự án của các nhà đầu tư 

Quy hoạch ven sông Nậm Rốm tỉnh Điện Biên. 
Ảnh nguồn Internet
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vào các lĩnh vực đầu tư các 
khu nhà ở, khu đô thị mới; kịp 
thời tháo gỡ những khó khăn 
vướng mắc cho các nhà đầu 
tư. Phối hợp với các Sở, ban 
ngành liên quan kiểm tra, đôn 
đốc tiến độ triển khai các dự 
án đầu tư xây dựng trên địa 
bàn tỉnh nói chung và địa bàn 
các đô thị nói riêng.

Văn phòng UBND tỉnh là 
cơ quan đầu mối trên cơ sở 
công tác tham mưu của cơ 
quan thường trực Ban Chỉ 
đạo và các đơn vị liên quan 
có trách nhiệm thẩm định, 
tổng hợp báo cáo lãnh đạo 
UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ 
đạo Đề án để có ý kiến chỉ 
đạo.

Sở Tài nguyên và Môi 
trường Chủ trì phối hợp với 
các sở, ngành và UBND cấp 
huyện trong công tác quản lý 
đất đai, thu hồi đất, giao đất, 
chuyển mục đích sử dụng đất, 
phát triển kinh tế đất đai phục 
vụ cho việc phát triển, mở 
rộng các khu chức năng, các 
khu đô thị mới, khu dân cư, 
quản lý công tác bồi thường, 
hỗ trợ, tái định cư; Giám sát 
việc thực hiện dự án đánh 
giá tác động môi trường, bảo 
vệ môi trường, quản lý tài 
nguyên nước, khoáng sản 
làm vật liệu xây dựng trong 
quá trình triển khai các dự án. 
Kiểm tra, đôn đốc và hướng 
dẫn các địa phương về việc 
rà soát, điều chỉnh, bổ sung 
quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất và chuẩn bị quỹ đất để 
xây dựng các dự án đầu tư 
phát triển đô thị. Hướng dẫn 
cụ thể về sử dụng quỹ đất 
phát triển đô thị và hướng 
dẫn thực hiện các ưu đãi 
về đất đai đối với các dự án 
đầu tư phát triển đô thị. Tăng 
cường công tác hậu kiểm tra 
việc sử dụng đất của các nhà 
đầu tư nhằm đảm bảo đúng 
mục đích sử dụng. Đồng thời 
tham mưu cho UBND tỉnh xử 
lý, thu hồi các dự án chưa 
đầu tư để chuyển giao cho 
nhà đầu tư khác.

Các sở, ban ngành tỉnh 
có trách nhiệm phối hợp với 
Sở Xây dựng tham mưu cho 
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện 
Chương trình phát triển đô 
thị.

UBND các huyện, thị xã 
và thành phố Chủ trì phối 
hợp với các đơn vị liên quan 
thực hiện lập, điều chỉnh quy 
hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế 
hoạch sử dụng đất, quy hoạch 
xây dựng đô thị... để thống 
nhất, đồng bộ các chính sách 
phát triển của địa phương và 
triển khai thực hiện các mục 
tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Chịu 
trách nhiệm quản lý tổng hợp 
toàn diện chương trình dự án 
đầu tư phát triển hệ thống hạ 
tầng đô thị trên địa bàn, theo 
dõi tổng hợp nguồn lực đầu 
tư năng lực tăng thêm tất 
các lĩnh vực thuộc địa bàn 
quản lý. Tổ chức triển khai 

lập đề án nâng loại đô thị và 
xây dựng chương trình phát 
triển của địa phương theo 
quy định. Tăng cường công 
tác quản lý quy hoạch xây 
dựng chi tiết, xây dựng quy 
chế quản lý quy hoạch kiến 
trúc của đô thị trên địa bàn. 
Tổ chức quản lý thực hiện 
đảm bảo tiến độ, chất lượng 
đúng mục tiêu các chương 
trình, dự án được phân cấp 
quản lý đầu tư xây dựng. 
Phối hợp với các ngành quản 
lý trong lồng ghép nguồn vốn 
các chương trình mục tiêu 
để thực hiện xây dựng cơ sở 
vật chất các lĩnh vực, nhất 
là chương trình tăng cường 
kết cấu hạ tầng ngành giáo 
dục, y tế, lồng ghép với các 
nguồn vốn chương trình khác 
do UBND cấp huyện quản lý. 
Tạo điều kiện thuận lợi nhất 
trong khả năng có thể để xúc 
tiến đầu tư các chương trình 
dự án đầu tư phát triển đô thị 
trên địa bàn kể cả vốn ngân 
sách, vốn ODA, WB, JBIC 
và vốn các doanh nghiệp 
đầu tư xây dựng. Vận động 
nhân dân hiến đất xây dựng 
các công trình hạ tầng, trồng 
cây xanh trên địa bàn khu 
vực dân cư. Vào cuối quý IV 
hằng năm có trách nhiệm lập 
báo cáo đánh giá, tổng hợp 
kết quả thực hiện Đề án phát 
triển đô thị, chương trình phát 
triển đô thị trên địa bàn.

Tin: Khúc Hà  
TT CNTT TN&MT
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Kết quả công tác kiểm soát
thủ tục hành chính (TTHC) năm 2016

Xác định cải cách thủ 
tục hành chính (TTHC) 
là nhiệm vụ trọng tâm 

trong công tác cải cách hành 
chính, thời gian qua, Sở Tài 
nguyên và Môi trường luôn 
chú trọng công tác cải cách 
TTHC, tập trung đổi mới tác 
phong, lề lối làm việc, nêu cao 
ý thức phục vụ nhân dân cho 
đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, góp phần tạo điều 
kiện cho công dân cũng như 
doanh nghiệp khi đến thực 
hiện các giao dịch.

Trong năm 2016, công tác 
kiểm soát thủ tục hành chính 
(TTHC) của Sở Tài nguyên 
và Môi trường đạt được 
những kết quả như sau: Đã 
tổ chức quán triệt đến đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức các văn bản chỉ đạo 
của cấp trên như: Nghị quyết 
30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 
về ban hành chương trình 
tổng thể cải cách hành chính 
Nhà nước giai đoạn 2011-
2020, Quyết định số 09/2015/
QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc 
Ban hành Quy chế thực hiện 
cơ chế một cửa, cơ chế một 
cửa liên thông tại cơ quan 
hành chính Nhà nước ở địa 
phương; Sở ban hành Kế 
hoạch số 81/KH-STNMT ngày 
16/02/2016 về việc kiểm soát 

TTHC năm 2016;... Đồng thời 
Sở đã cử 03 cán bộ, công 
chức làm đầu mối kiểm soát 
thủ tục hành chính của Sở 
(công văn số 962/STNMT-VP 
ngày 03/11/2016).

Từ đầu năm đến nay, Sở 
Tài nguyên và Môi trường 
không phát sinh việc đánh giá 
tác động quy định TTHC tại 
các dự án, dự thảo VBQPPL 
thuộc thẩm quyền ban hành 
của các cơ quan Trung ương, 
của Hội đồng nhân dân, 
UBND tỉnh và không có phản 
ánh, kiến nghị của cá nhân, 
tổ chức về quy định thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở. Trong năm 
2016, Sở đã dự thảo trình 
UBND ra quyết định công 
bố 53 TTHC đã chuẩn hoá 
cấp tỉnh, 04 TTHC đã chuẩn 
hoá cấp huyện, 05 TTHC đã 
chuẩn hoá cấp xã thuộc lĩnh 
vực môi trường, khoáng sản, 
tài nguyên nước, khí tượng 
thuỷ văn và biến đổi khí hậu, 
đo đạc bản đồ và viễn thám. 
Các TTHC của Sở đã được 
công bố, niêm yết công khai 
tại Sở và trên trang Website 
của Sở: tnmtdienbien.gov.
vn để thuận tiện cho việc tra 
cứu, tìm hiểu.

Công tác kiểm soát TTHC 
đã từng bước đạt được 
những kết quả khả quan. Hiện 

nay, nhiều tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu đã nghiên cứu, 
tìm hiểu các TTHC qua mạng 
internet thuận lợi cho việc 
chuẩn bị hồ sơ đề nghị giải 
quyết các TTHC. Tuy nhiên, 
bên cạnh những kết quả đạt 
được thì công tác kiểm soát 
TTHC vẫn còn một số hạn 
chế, gặp khó khăn, vướng 
mắc như: Tham mưu cho 
UBND tỉnh công bố, cập nhật 
các quy định về TTHC mới 
ban hành hoặc được sửa đổi, 
bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy 
bỏ và chuẩn hóa vẫn chưa 
kịp thời; hiện UBND tỉnh chưa 
ban hành Quy chế phối hợp 
thực hiện chức năng, nhiệm 
vụ giữa Văn phòng Đăng ký 
đất đai, Trung tâm Phát triển 
quỹ đất và các Chi nhánh 
với phòng Tài nguyên và Môi 
trường, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố, và các cơ 
quan đơn vị khác có liên quan 
trên địa bàn tỉnh nên Sở chưa 
xây dựng được bộ TTHC đã 
chuẩn hoá lĩnh vực đất đai; 
Cán bộ làm công tác đầu mối 
kiểm soát TTHC vẫn phải 
kiêm nhiệm nhiều việc, do đó 
ảnh hưởng rất nhiều đến tiến 
độ và chất lượng rà soát các 
quy định hành chính ...

Tin: Bích Ngọc  
TTCNTT TN&MT
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CÔNG TÁC THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ 
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2016

Để triển khai thực hiện 
có hiệu quả Luật Xử lý 
vi phạm hành chính, 

Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; 
Pháp lệnh số 09/2014/PL-
UBTVQH13 và các văn bản 
quy định chi tiết thi hành. Trên 
cơ sở Quyết định số 307/QĐ-
UBND ngày 16/3/2016 của 
UBND tỉnh Điện Biên Ban 
hành kế hoạch quản lý công 
tác thi hành pháp luật về xử 
lý vi phạm hành chính trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên năm 2016. 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
đã chỉ đạo quán triệt cán bộ, 
công chức tham mưu nghiên 
cứu các quy định của pháp 
luật có liên quan đến lĩnh vực 
quản lý của ngành để tham 
mưu công tác xử phạt vi phạm 
hành chính cũng như quan 
tâm chỉ đạo trong việc tuyên 
truyền, thuyết phục, vận động 
người dân chấp hành các 
quy định của pháp luật về các 
lĩnh vực của ngành như: Đất 
đai, Môi trường, Khoáng sản, 
Nước, Đo đạc và Bản đồ để 
nâng cao hiệu quả thực hiện 
và đảm bảo tính thống nhất 
trong việc áp dụng các quy 
định về xử lý vi phạm hành 
chính. 

Nhằm tháo gỡ những khó 
khăn, vướng mắc trong công 
tác xử lý vi phạm hành chính, 
nâng cao hiệu quả trong lĩnh 
vực này Sở đã giao nhiệm vụ 
cho Thanh tra Sở phối hợp 
với các báo cáo viên pháp 
luật cấp tỉnh tiếp tục tiến 
hành phổ biến,  tuyên truyền, 
giáo dục pháp luật; phối hợp 
với các sở, ban, ngành, cấp 
huyện tổ chức triển khai kịp 
thời công tác thi hành luật 
xử lý vi phạm hành chính về 
lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường, góp phần nâng cao ý 
thức chấp hành pháp luật cho 
cán bộ, công chức, viên chức 
và nhân dân trong việc thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của 
mình theo quy định của pháp 
luật. Bên cạnh đó Sở cũng đã 
chủ động đề nghị các cơ sở 
đề xuất các ý kiến tham gia 
về các nội dung có liên quan 
đến công tác xử lý vi phạm 
hành chính trong các lĩnh 
vực quản lý của ngành, về 
những vướng mắc, khó khăn 
trong công tác xử lý vi phạm 
hành chính; công tác triển 
khai thực hiện Luật Xử lý vi 
phạm hành chính và các văn 
bản quy định chi tiết thi hành 

để kiến nghị các cơ quan có 
thẩm quyền tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc, góp 
phần nâng cao hiệu quả công 
tác này.

Trong đó trong năm 2016 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
thực hiện việc kiểm tra; chủ 
trì và phối hợp kiểm tra trong 
quản lý lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường, đặc biệt là lĩnh 
vực Đất đai, Khoáng sản, Môi 
trường, lực lượng thanh tra 
đã thường xuyên quán triệt 
việc chấp hành pháp luật, 
nhắc nhở đúng thẩm quyền 
được quy định tại Luật xử 
phạt vi phạm hành chính và 
các văn bản hướng dẫn thi 
hành. Do đó trong năm không 
có trường hợp nào xảy ra sai 
phạm và khiếu nại của người 
vi phạm.

Qua việc đôn đốc, kiểm tra 
việc tuyên truyền, phổ biến 
các quy định của pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính 
đã góp phần nâng cao ý thức 
chấp hành pháp luật cho cán 
bộ, công chức, viên chức, 
doanh nghiệp và nhân dân.

Tin: Đoàn Hương  
TT CNTTTN&MT
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THỜI GIAN TẬP SỰ THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI 
VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đã ban 
hành Thông tư số 

28/2016/TT-BTNMT ngày 
06 tháng 10 năm 2016 
quy định về thời gian tập 
sự theo chức danh nghề 
nghiệp đối với viên chức 
chuyên ngành tài nguyên 
và môi trường. 

Thông tư này quy định 
về thời gian tập sự theo 
chức danh nghề nghiệp 
đối với viên chức các 
chuyên ngành: địa chính, 
đo đạc bản đồ, dự báo 
khí tượng thủy văn, kiểm 
soát khí tượng thủy văn, 
quan trắc tài nguyên 
môi trường, điều tra tài 
nguyên môi trường (sau 
đây gọi chung là chức 
danh nghề nghiệp viên 
chức chuyên ngành tài 
nguyên và môi trường). 
Thông tư này áp dụng 
đối với người trúng tuyển 
vào chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên 
ngành tài nguyên và môi 
trường hạng IV, hạng III 
trong đơn vị sự nghiệp 

công lập; cơ quan, đơn vị 
sự nghiệp công lập tuyển 
dụng, sử dụng và quản lý 
viên chức giữ chức danh 
nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành tài nguyên 
và môi trường.

Theo đó, để được bổ 
nhiệm vào chức danh 
nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành tài nguyên 
và môi trường hạng IV, 
người trúng tuyển phải 
thực hiện thời gian tập sự 
6 tháng. Được bổ nhiệm 
vào chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên 
ngành tài nguyên và môi 
trường hạng III, người 
trúng tuyển phải thực 
hiện thời gian tập sự 12 
tháng.

Người trúng tuyển vào 
chức danh nghề nghiệp 
viên chức chuyên ngành 
tài nguyên và môi trường 
hạng IV, hạng III nếu đã 
làm những công việc 
chuyên môn phù hợp với 
yêu cầu của vị trí việc làm 
được tuyển dụng và có 

đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc từ đủ 12 tháng trở 
lên thì được miễn thực 
hiện chế độ tập sự.

Thời gian nghỉ sinh con 
theo chế độ bảo hiểm xã 
hội; thời gian nghỉ ốm 
đau từ 03 ngày làm việc 
liên tục trở lên; thời gian 
bị tạm giam, tạm giữ, tạm 
đình chỉ công tác theo 
quy định của pháp luật 
của người trúng tuyển 
không được tính vào thời 
gian tập sự. Thời gian 
tiếp tục tập sự được thực 
hiện ngay sau khi người 
trúng tuyển đã hết thời 
gian nghỉ sinh con theo 
chế độ bảo hiểm xã hội; 
đã hết thời gian nghỉ ốm; 
hết thời gian bị tạm giam, 
tạm giữ, tạm đình chỉ 
công tác theo quy định 
của cơ quan có thẩm 
quyền.

Thông tư này có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 
01 tháng 12 năm 2016.

Tin: Trần Phan 
TTCNTTTN&MT
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Tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Ngày 08/11/2016 UBND 
tỉnh Điện Biên đã Ban 
hành Chỉ thị số 11/CT-

UBND về tăng cường công 
tác quản lý, sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên. 

 Trong thời gian qua, tình 
hình kinh doanh, sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật trên 
địa bàn tỉnh chưa được kiểm 
soát chặt chẽ; các hành vi vi 
phạm về điều kiện buôn bán, 
sử dụng thuốc bảo vệ đúng 
kỹ thuật, không đảm bảo thời 
gian cách ly,… đang có chiều 
hướng gia tăng, gây mất an 
toàn thực phẩm, gây ô nhiễm 
môi trường. Để quản lý các 
hoạt động kinh doanh buôn 
bán, sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật trên địa bàn tỉnh có 
hiệu quả, giảm thiểu tác động 
xấu của thuốc bảo vệ thực 
vật đến sức khỏe con người, 
vật nuôi và môi trường. 

Theo đó Sở Nông nghiệp 
và phát triển nông thôn chủ trì 
phối hợp với các sở, ngành 
đơn vị liên quan tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra 
giám sát chặt chẽ việc kinh 
doanh, sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật, xông hơi khử trùng 
nông sản. Lấy mẫu phân tích 

đánh giá chất lượng các mẫu 
thuốc bảo vệ thực vật đang 
sử dụng phổ biến. Kiên quyết 
xử lý nghiêm các hành vi vi 
phạm theo đúng quy định của 
pháp luật.

Chỉ đạo chi cục bảo vệ 
thực vật đẩy mạnh tuyên 
truyền tập huấn nâng cao 
nhận thức, kiến thức pháp 
luật bảo vệ và kiểm dịch thực 
vật cho các cơ sở buôn bán, 
người sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật. Hướng dẫn người 
dân áp dụng các quy trình 
thực hành sản xuất nông 
nghiệp tốt (VietGap), quản lý 
dịch hại (IPM) và kỹ thuật sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật 
an toàn, hiệu quả.

Sở Công thương, Công 
an tỉnh phối hợp chặt chẽ với 
sở Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tổ chức 
thực hiện tốt các kế hoạch 
thanh tra, kiểm tra buôn bán, 
sử dụng thuốc trên địa bàn 
tỉnh. Chỉ đạo Chi cục quản 
lý thị trường và các đơn vị 
trực thuộc ngành tăng cường 
kiểm tra, kiểm soát thị trường 
và kiểm tra việc chấp hành 
các quy định của pháp luật 
về kinh doanh thuốc bảo vệ 

thực vật trên địa bàn tỉnh, xử 
lý nghiêm, đúng pháp luật đối 
với các tổ chức, cá nhân có 
hành vi vi phạm.

Sở Tài nguyên và Môi 
trường chủ trì, phối hợp với 
sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn hướng dẫn UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
xây dựng nhu cầu kinh phí 
để thực hiện việc thu gom, 
vận chuyển và xử lý bao gói, 
chai lọ thuốc bảo vệ thực vật 
sau sử dụng từ các bể chứa 
của các địa phương. Đánh 
giá, nhận định đơn vị, doanh 
nghiệp có đủ điều kiện về xử 
lý chất thải nguy hại để thu 
gom, vận chuyển và xử lý bao 
gói thuốc bảo vệ thực vật sau 
khi sử dụng theo đúng quy 
định; Chỉ đạo, hướng dẫn các 
cơ quan chuyên môn thực 
hiện tốt công tác quản lý Nhà 
nước về bảo vệ môi trường 
trong hoạt động kinh doanh, 
sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật.

Hàng năm Sở Tài nguyên 
và môi trường phối hợp với 
Sở Nông nghiệp và phát 
triển nông thôn, cùng các sở, 
ngành, đơn vị địa phương 
tổng hợp tình hình phát sinh, 
thu gom, xử lý bao gói thuốc 
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bảo vệ thực vật sau sử dụng, 
báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 
trường và Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn.

Sở Thông tin và Truyền 
thông, Đài phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, báo Điện 
Biên Phủ phối hợp với UBND 
các huyện, thị xã, thành phố 
tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức 
khoa học và quy định của 
pháp luật về quản lý, kinh 
doanh thuốc bảo vệ thực vật; 
công khai trên các phương 
tiện thông tin đại chúng đối 
với các tổ chức, cá nhân vi 
phạm các quy định của pháp 
luật về kinh doanh và sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật trên địa 
bàn.

UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo phòng 
Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn (phòng Kinh tế), 
Thanh tra huyện, Công an 
huyện và UBND các xã, 
phường, thị trấn tăng cường 
thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành các quy định về kinh 
doanh, sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật tại địa phương. 
Kiên quyết xử lý nghiêm các 
hành vi vi phạm theo quy 
định về kinh doanh, sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật tại 
địa phương. Kiên quyết xử 
lý các hành vi, vi phạm theo 

quy định của pháp luật. Giao 
trách nhiệm cụ thể cho UBND 
các xã, phường, thị trấn quản 
lý chặt chẽ việc kinh doanh, 
sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật trên địa bàn; phối hợp với 
trạm Bảo vệ thực vật huyện, 
thị xã, thành phố rà soát thống 
kê và hướng dẫn các cơ sở 
buôn bán thuốc Bảo vệ thực 
vật ký cam kết thực hiện đúng 
quy định của pháp luật. Đẩy 
nhanh tuyên truyền, tập huấn 
chuyển giao khoa học kỹ 
thuật, hướng dẫn cho người 
dân cách sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật có hiệu quả./.

Tin, ảnh: Trần Mai  
TTCNTT TN&MT

Thuốc bảo vệ thực vật được bày trong cửa hàng bán thuốc bảo vệ thực vật.
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Một phần của hệ thống kênh tả, đoạn chảy qua địa phận xã Thanh Xương, huyện Điện Biên.

Đại thủy nông Nậm Rốm:
CÔNG TRÌNH ĐIỀU TIẾT NƯỚC 2 VỰA LÚA MƯỜNG THANH

 Nhắc đến Đại thủy nông Nậm Rốm mọi người dân Điện 
Biên đều cảm thấy tự hào, bởi đây không chỉ là công trình 
chứa đựng giá trị lịch sử sâu sắc trường tồn mãi trong “ký ức 
hoa lửa” của bao thế hệ cha anh đi trước mà còn là công trình 
huyết mạch quan trọng đảm nhiệm vai trò cung ứng nước tưới 
cho hàng nghìn diện tích nông nghiệp của cánh đồng Mường 
Thanh, góp phần quan trọng vào chiến lược phát triển kinh tế 
xã hội - đảm bảo an ninh lương thực địa phương.

Công trình Đại thủy nông 
Nậm Rốm (Điện Biên) 
nhiều năm nay, đóng 

vai trò quan trọng trong việc 
điều tiết nước phục vụ sản 
xuất nông nghiệp... Nhờ vậy, 
tài nguyên đất, tài nguyên 
nước tại khu vực lòng chảo 
Điện Biên được người dân sử 
dụng có hiệu quả.

Trong lịch sử, Đại thủy 
nông Nậm Rốm được xây 
dựng trong sự nỗ lực vượt 
khó cả về nhân lực, vật lực 
của thế hệ chiến sỹ Điện 
Biên. Để công trình hoàn 
thành, gánh vác sứ mệnh 
quan trọng như hiện nay, hơn 
2.000 thanh niên xung phong 
thời bấy giờ đã phải đánh đổi 

bằng mồ hôi và cả xương 
máu. Sau 9 năm ròng rã xây 
dựng với bao gian khó (từ 
năm 1963 - 1969), công trình 
đã hoàn thành và đưa vào sử 
dụng với trọng trách cao cả; 
dẫn nước tưới cho cánh đồng 
Mường Thanh tốt tươi 2 vựa 
lúa. Từ đó đến nay, công trình 
luôn khẳng định là mạch sống 
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không thể thiếu cho sản xuất 
nông nghiệp của vùng lòng 
chảo Điện Biên.

Là công trình lớn thứ 2 
sau Công trình Thủy lợi Bắc 
- Hưng - Hà vùng Đồng bằng 
Bắc bộ, Đại thủy nông Nậm 
Rốm có đập đầu mối xây 
bằng đá bọc bê tông dài 60m, 
hệ thống kênh chính dài hơn 
820m. Hệ thống kênh cấp 1 
chia làm 2 tuyến kênh Tả - 
Hữu, chạy thành hình vòng 
cung, ôm trọn lấy cánh đồng 
Mường Thanh. Có người ví, 
công trình như vòng tay người 
mẹ ôm trọn và nuôi dưỡng 
đứa con. Ngoài ra, công trình 
còn có hàng trăm tuyến kênh 
phụ cấp 3 chạy dọc khắp cánh 
đồng, đảm bảo cung ứng 
nước tưới cho hơn 3.700ha 
đất canh tác 2 vụ chiêm xuân, 
vụ mùa và gần 420ha rau màu 
các loại. Đến năm 2003, toàn 
bộ hệ thống kênh mương đã 
được bê tông hóa và hoàn 
thiện kiên cố.

Trước đây, khi chưa có 
Công trình Đại thủy nông 
Nậm Rốm, khu vực lòng chảo 
Điện Biên chỉ có thể canh tác 
khoảng 200 - 300ha lúa 1 vụ, 
năng suất đạt 5 tạ/ha. Lương 
thực không đủ phục vụ nhân 
dân, phải trông chờ hoàn toàn 
vào trợ cấp của Trung ương. 
Từ khi có công trình, diện 
tích canh tác của cánh đồng 
Mường Thanh được mở rộng 
từ 2.000ha lên 6.000ha. Trung 
bình 1 ngày, hệ thống kênh 
cung cấp 400.000m³ nước 
cho cánh đồng Mường Thanh. 
Vào vụ gieo trồng, các kênh 
được mở liên tục đảm bảo 

nước cho cây lúa sinh trưởng, 
phát triển tốt. Hiện tại, nông 
dân Điện Biên đã thâm canh 
được ba vụ (hai vụ lúa, một vụ 
rau), có những diện tích năng 
suất đạt 10 - 12 tấn/ha, chiếm 
gần 40% tổng sản lượng lúa 
gạo toàn tỉnh. Diện tích đất 
khai hoang và mặt nước nuôi 
trồng thủy sản cũng không 
ngừng gia tăng.

Từ chỗ thiếu lương thực 
đến nay, Điện Biên đã đảm 
bảo an ninh lương thực cho 
toàn vùng và xuất khẩu một 
phần sang tỉnh khác; Đồng 
thời, chất lượng gạo ngày 
càng được nâng cao. Thương 
hiệu gạo Điện Biên vì thế mà 
cũng nức tiếng gần xa.

Noong Hẹt là một trong 
những xã thuộc phía kênh tả, 
được hưởng lợi từ công trình 
Đại thủy nông Nậm Rốm. 
Ông Trần Công Kha, chủ tịch 
UBND xã Noong Hẹt, cho biết: 
toàn xã có 331ha lúa 2 vụ, 
vào thời điểm lấy nước phục 
vụ sản xuất, kênh cấp 1 luôn 
đưa nước về ruộng kịp thời, 
đảm bảo cho lúa sinh trưởng 
phát triển tốt, năng suất trung 
bình của xã đạt 8 - 10 tạ/ha, 
góp phần không nhỏ vào mục 
tiêu xóa đói giảm nghèo của 
xã. Cũng chính nhờ công 
trình Đại thuỷ nông Nậm Rốm 
mà nguồn tài nguyên nước, 
tài nguyên đất khu vực lòng 
chảo Điện Biên được người 
dân khai thác, sử dụng có 
hiệu quả. Rộng khắp cánh 
đồng Mường Thanh ở đâu 
cũng xanh tốt, không có diện 
tích đất trống, đất để cỏ mọc, 
hoang hoá. Đó là những gì 

mà Đại thuỷ nông Nậm Rốm 
mang lại cho đồng bào các 
dân tộc Điện Biên.

Có thể thấy, công trình đại 
thủy nông Nậm Rốm có ý nghĩa 
hết sức quan trọng đối với 
việc phát triển nông nghiệp. 
Tuy nhiên, trong những năm 
trở lại đây, hệ thống kênh nội 
đồng dẫn nước vào ruộng 
đang có dấu hiệu xuống cấp, 
do quá trình sử dụng chịu ảnh 
hưởng một phần của lũ bão 
thiên tai; phần khác do ý thức 
của người dân chưa cao, tự ý 
đục khoét, cắt xẻ lòng kênh. 
Nguyên nhân khác, do con 
người tự ý xả rác bừa bãi gây 
ô nhiễm môi trường, ứ đọng, 
ảnh hưởng đến lưu lượng 
dòng chảy...

Đã gần 50 năm trôi qua, 
vai trò to lớn của công trình 
Đại thủy nông Nậm Rốm đối 
với nông nghiệp khu vực lòng 
chảo Điện Biên, không thể 
phủ nhận. Nhưng để  gìn giữ 
và phát huy hiệu quả công 
trình lại phụ thuộc rất lớn vào 
ý thức của người đang sử 
dụng hôm nay. Thiết nghĩ, 
song song với việc khai thác 
sử dụng, các cấp chính quyền 
và người dân cần chung tay 
bảo vệ, sử dụng hiệu quả hơn 
nữa để công trình Đại thủy 
nông Nậm Rốm phát huy vai 
trò “chia nước” đi các ngả, 
để tài nguyên đất, tài nguyên 
nước của cánh đồng Mường 
Thanh luôn mang lại đời sống 
no ấm cho người dân ở nơi 
này. 

Nguồn:  
http://baotainguyenmoitruong.vn
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Đẩy nhanh xây dựng
CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ ĐẤT ĐAI

Nhiều địa phương trên cả nước đã triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và thu được 
nhiều kết quả khả quan. Công tác này đang góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai 
trong giai đoạn hiện nay.

Việc xây dựng cơ sở 
dữ liệu đất đai đã 
được Đảng và Chính 

phủ ban hành nhiều văn bản 
quan trọng chỉ đạo, đặc biệt 
là Nghị Quyết số 19-NQ/TW 
của BCH Trung ương Đảng 
khoá XI có nêu: “Ưu tiên đầu 
tư xây dựng cơ sở dữ liệu, 
hạ tầng thông tin về đất đai 
và tài sản gắn liền với đất 
theo hướng hiện đại, công 
khai, minh bạch, phục vụ đa 
mục tiêu; từng bước chuyển 

sang giao dịch điện tử trong 
lĩnh vực đất đai. Phấn đấu 
đến năm 2020 cơ bản hoàn 
thành việc xây dựng hệ thống 
thông tin đất đai”; Chính phủ 
cũng ban hành Nghị quyết số 
16/NQ-CP ban hành chương 
trình hành động thực hiện 
Nghị quyết số 19/NQ-TW, 
trong đó, Chính phủ giao Bộ 
TN&MT xây dựng “Cơ sở 
dữ liệu quốc gia về đất đai”. 
Trên cơ sở các văn bản chỉ 
đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ 

TN&MT đã ban hành một số 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 
việc xây dựng CSDL đất đai. 

Thực tế, việc xây dựng 
cơ sở dữ liệu đất đai nhằm 
xây dựng được một hệ thống 
thống nhất trên phạm vi cấp 
tỉnh và cập nhật thông tin; 
ở địa phương giúp các Sở 
TN&MT theo dõi, giám sát về 
tình hình sử dụng đất, thực 
hiện quy hoạch; ở cấp Bộ 
trực tiếp là Tổng cục Quản lý 
đất đai nắm được tình hình 

Cơ sở dữ liệu đất đai hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai.
 Ảnh: MH

C
M

Y
K
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sử dụng đất...  

Đồng thời, thông qua hệ 
thống, việc tra cứu truy cập 
thông tin đất đai của các cấp 
được dễ dàng, nhanh chóng, 
thuận lợi; cán bộ Văn phòng 
Đăng ký cấp tỉnh, huyện có 
thể cập nhật, đồng thời, cùng 
một lúc tất cả những kết quả 
đăng ký lần đầu cũng như 
những biến động đất đai, nhà 
ở, tài sản phát sinh trong quá 
trình quản lý, sử dụng đất tại 
địa phương như chia tách 
thửa, thu hồi, giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, chuyển nhượng, 
thừa kế, cho tặng, thế chấp, 
bổ sung tài sản… Nhờ vậy, 
giảm được rất nhiều thời 
gian, nhân lực cho việc chỉnh 
lý bản đồ, hồ sơ, sổ bộ địa 
chính ở các cấp, cơ sở dữ 
liệu địa chính sau khi hình 
thành luôn được cập nhật 
thường xuyên, đầy đủ và tại 
mọi thời điểm luôn phản ánh 
thông tin mới nhất của các 
thửa đất. 

Tại Quảng Ninh, một trong 
những địa phương đã và 
đang triển khai xây dựng mô 
hình này và có nhiều kết quả 
khả quan. Ông Nguyễn Ngọc 
Thu, Giám đốc Sở TN&MT 
cho biết, trong thời gian qua, 
Sở đã phối hợp với 2 thành 
phố là Uông Bí và Cẩm Phả 
thí điểm xây dựng cơ sở dữ 
liệu đất đai cho các phường, 
xã trên địa bàn. Hiện, Sở đã 

nghiệm thu Dự án này. Theo 
đó, hệ thống cơ sở dữ liệu 
đất đai của 2 thành phố đang 
được vận hành trên hạ tầng 
Trung tâm Tích hợp dữ liệu 
tỉnh và đường truyền mạng 
toàn tỉnh. Cán bộ Văn phòng 
Đăng ký đất đai 2 thành 
phố được chuyển giao công 
nghệ, đào tạo, tập huấn, xử lý 
hồ sơ trên cơ sở dữ liệu. Dự 
án được hình thành sẽ duy 
trì cập nhật thông tin về đất 
đai, biến động đất đai và các 
nghiệp vụ liên quan.

 Điều này sẽ tiết kiệm kinh 
phí không nhỏ để thực hiện 
các chương trình thống kê 
định kỳ hoặc đột xuất theo 
yêu cầu của các đơn vị chức 
năng một cách nhanh chóng, 
chính xác. Đồng thời, khai 
thác có hiệu quả cơ sở dữ 
liệu đất đai phục vụ công tác 
quản lý và giải quyết thủ tục 
hành chính trong lĩnh vực đất 
đai của tỉnh. 

Tại Long An, tính đến 
ngày 15/9/2016, toàn tỉnh đã 
xây dựng hoàn thành cơ sở 
dữ liệu địa chính của 55 xã, 
phường, thị trấn; trong đó 
có 2 huyện: Châu Thành và 
Tân Trụ được thực hiện theo 
mô hình tập trung (xây dựng 
bằng phần mềm ViLIS 2.0) - 
CSDL đất đai được tích hợp 
tập trung tại Sở TN&MT, kết 
nối trực tiếp đến Chi nhánh 
Văn phòng Đăng ký đất đai 
tại huyện thông qua đường 

truyền mạng Internet tốc độ 
cao, việc sử dụng, vận hành, 
khai thác, cập nhật, chỉnh lý 
cơ sở dữ liệu đất đai tại cấp 
huyện được thực hiện trên 
cơ sở được phân quyền cho 
người có thẩm quyền để thực 
hiện. 

Bên cạnh những địa 
phương tự bỏ kinh phí thực 
hiện công việc này, ngay trong 
năm 2016, Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt danh mục Dự 
án “Tăng cường quản lý đất 
đai và cơ sở dữ liệu đất đai”. 
Dự án do Bộ TN&MT chủ trì 
và trên địa bàn 33 tỉnh, thành 
phố từ năm 2016 - 2022 với 
tổng mức đầu tư dự kiến là 
180 triệu USD.

 Thiết nghĩ, với chủ trương 
và quyết tâm của Đảng, 
Chính phủ và các địa phương 
việc triển khai xây dựng hệ 
thống cơ sở dữ liệu đất đai sẽ 
được hoàn thành trên phạm 
vi cả nước đúng thời hạn vào 
cuối năm 2020. Điều này, sẽ 
giúp ngành quản lý đất đai 
cấp Trung ương, địa phương 
quản lý, sử dụng đất đai hiệu 
quả, cải cách hành chính 
trong lĩnh vực. Đặc biệt, giúp 
người dân và doanh nghiệp 
thuận tiện hơn trong việc tra 
cứu, tìm hiểu thông tin về đất 
đai.

Nguồn:  
baotainguyenmoitruong.vn
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Điện Biên:

THỰC HƯ VIỆC DOANH NGHIỆP THẢI KHÍ GÂY Ô NHIỄM

Chúng tôi đến xã Núa 
Ngam trong một buổi 
chiều nóng nực. 

Không khí trở nên ngột ngạt 
bởi một mùi khí gì đó kỳ lạ 
bao trùm cả một khu vực. 
Điều ngạc nhiên là khi chúng 
tôi hỏi về mùi khí đó từ đâu 
mà có, thì người dân vô tư trả 
lời: “Đó là khí thải ra trong quá 

trình đốt than cốc.” Nhưng 
ngay sau khi biết được chúng 
tôi là phóng viên thì họ lập tức 
chối bỏ thông tin đó và bảo 
không biết gì. Nguyên nhân 
vì sao người dân ở đây lại 
thay đổi thái độ cũng như câu 
trả lời nhanh đến vậy khiến 
chúng tôi hoài nghi về những 
uẩn khúc bên trong việc xả 

khí thải này.

Mang theo trăn trở về mùi 
khí kỳ lạ đó, chúng tôi tìm gặp 
ông Nguyễn Văn Đóa, Bí thư 
Đảng ủy xã Núa Ngam. Ông 
Nguyễn Văn Đóa cho biết: Lò 
đốt than cốc là của Công ty Cổ 
phần khoáng sản Việt Trung 
(Cty Việt Trung). Từ thời điểm 
công ty được cấp phép hoạt 
động, xã đã thường xuyên 
tiến hành kiểm tra và yêu cầu 
Cty Việt Trung ký cam kết bảo 
vệ môi trường. Tuy nhiên, 
phía xã không có dụng cụ đo 
đạc nên cũng không xác định 
được mức độ ô nhiễm đến 
đâu để đưa ra biện pháp xử 
lý.

Tìm hiểu thông tin từ 
những hộ dân xung quanh, 
chúng tôi gặp anh N.V.M, 
người dân bản Hợp Thành, xã 
Núa Ngam cho biết: Cứ vào 
mùa khô, họ lại đốt than cốc. 
Thường thì khói thải được 
hút lên trên theo đường ống 
khói, nhưng đến lúc dập lò là 
khói thải tỏa ra xung quanh, 
phảng phất trong không khí 
khiến nơi đây trở nên ngột 
ngạt. Người dân ở khu vực 
này dường như đã “quen” với 
cái mùi này từ lâu lắm rồi.

Trong nhiều năm qua, các hộ dân ở xã Núa Ngam, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên vô cùng lo lắng về ảnh hưởng của 
khí thải do Công ty Cổ phần khoáng sản Việt Trung thải ra 
trong quá trình nung than cốc. Nhiều người đặt ra câu hỏi 
không biết loại khí thải đó có gây ảnh hưởng đến sức khỏe 
của nhân dân sống ở khu vực xung quanh lò đốt than cốc 
này?

Khói thải bốc ra trong quá trình luyện cốc của Cty Việt Trung 
không hoàn toàn thải qua đường ống khói phải chăng là tác nhân 

khiến môi trường xung quanh trở nên ngột ngạt, khó chịu? 

C
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Nhà ông T.T.T sinh sống 
ở khu vực trung tâm xã 
Núa Ngam, cách lò luyện 
cốc khoảng hơn 1km, cũng 
thường xuyên phải hứng chịu 
mùi khí khó ngửi này mỗi khi 
họ luyện cốc. “Tuy không biết 
mức độ ảnh hưởng như thế 
nào, nhưng mỗi lần đốt than 
là ngần ấy thời gian chúng 
tôi cảm thấy khó chịu” - ông 
T bức xúc.

Bà N.T.T, bản Hợp Thành, 
xã Núa Ngam, sinh sống gần 
khu vực đó cho biết: Hôm 
nay còn đỡ, chứ hôm qua, 
hôm kia, khi họ dập lò là mùi 
bốc lên đến khó chịu. Chúng 
tôi biết làm thế nào được, 
chỉ mong các cơ quan chức 
năng kiểm tra, xem xét mức 
độ ô nhiễm thế nào để người 
dân chúng tôi yên tâm về sức 
khỏe của bản thân.

Tìm đến cơ sở sản xuất 
than cốc, PV được ông Bùi 
Văn Dũng, Giám đốc Cty Việt 
Trung cho biết: Năm 2005, 
UBND tỉnh Điện Biên đã cấp 
phép cho công ty hoạt động. 
Nhưng cách đây khoảng 2 
năm công ty đã ngừng hoạt 
động và mới chỉ tiếp tục luyện 
than cốc từ đầu mùa khô năm 
nay (tức khoảng cuối tháng 
9, đầu tháng 10). Thường thì 
một lò than đốt trong khoảng 
9 - 12 ngày, toàn bộ khói thải 
được dẫn qua ống thép cao 
40m. Phòng Cảnh sát Môi 
trường Công an tỉnh Điện 
Biên, phòng TN&MT huyện 

Điện Biên cũng đã xuống 
kiểm tra và thông báo hàm 
lượng khí thải không vượt 
ngưỡng gây ô nhiễm môi 
trường.

“Đơn vị sản xuất đảm 
bảo an toàn, không gây ảnh 
hưởng đến đời sống của 
người dân xung quanh” - Ông 
Dũng khẳng định.

Trao đổi với chúng tôi, 
ông Bùi Hải Bình, Phó Chủ 
tịch UBND huyện Điện Biên 
cho biết: Đến thời điểm hiện 
tại, UBND huyện chưa nhận 
được ý kiến phản ánh của 
nhân dân hay báo cáo của 
chính quyền xã Núa Ngam về 
tình trạng Cty Việt Trung gây 
ô nhiễm môi trường. Huyện 
đã cử phòng TN&MT xuống 
kiểm tra nhưng tại thời điểm 
kiểm tra, công ty không hoạt 
động. Việc kết luận, quyết 
định xử lý một cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường phải căn cứ 
vào các chỉ số chất thải thải ra 

môi trường, đối chiếu với giới 
hạn quy định cho phép. Tuy 
nhiên, hiện cơ quan chuyên 
môn của huyện chưa được 
trang bị các thiết bị quan trắc 
môi trường. Thời điểm kiểm 
tra ngày 25/10/2016, cơ sở 
này không hoạt động.

“Thời gian tới, UBND 
huyện Điện Biên sẽ chỉ đạo 
UBND xã Núa Ngam thường 
xuyên kiểm tra việc hoạt động 
luyện than cốc của Cty Việt 
Trung. Khi cơ sở này hoạt 
động, UBND huyện sẽ phối 
hợp với Phòng Cảnh sát môi 
trường, Chi cục Bảo vệ môi 
trường tiến hành quan trắc, 
phân tích mẫu nước thải, đo 
các chỉ số chất thải thải ra môi 
trường để xác định cơ sở này 
có gây ô nhiễm môi trường 
hay không để xử lý theo đúng 
quy định của pháp luật” - ông 
Bình nhấn mạnh.

Nguồn:  
baotainguyenmoitruong.vn

Nhân viên Cty Việt Trung đang chất than vào lò để chuẩn bị 
cho mẻ luyện cốc tiếp theo.
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Nậm Pồ cần phát huy thật tốt
CÁC NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Tiếp tục chương trình 
công tác tại huyện Nậm 
Pồ, hôm nay (10/11), 

đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh kiểm tra thực địa một số 
dự án đầu tư trên địa bàn và 
có buổi làm việc với lãnh đạo 
huyện.

Đến thời điểm này, tổng 
sản lượng lương thực có 
hạt trên địa bàn huyện Nậm 
Pồ ước đạt trên 17.300 tấn; 
lương thực bình quân ước 
353,6kg/người/năm; tổng 
đàn gia súc ước đạt trên 
59.100 con, gia cầm gần 
127,200 con; diện tích nuôi 
trồng thủy sản 109,8ha, sản 
lượng ước gần 118 tấn; tổng 
diện tích rừng và đất lâm 
nghiệp trên 127.248ha, tỷ lệ 
che phủ rừng đạt 39,4%; đến 
nay 91/131 bản với 66,3% hộ 
được sử dụng điện lưới quốc 
gia. Giá trị sản xuất công 
nghiệp năm 2016 ước đạt 
trên 45,3 tỷ đồng, đạt 106% 
kế hoạch; thu ngân sách trên 
địa bàn huyện đến hết tháng 
10/2016 là 4,332 tỷ đồng, đạt 
92% kế hoạch năm. Các lĩnh 
vực giáo dục, y tế được quan 
tâm: Quyết định thành lập 
mới 4 trường mầm non; trên 
51.000 bệnh nhân được điều 
trị nội trú, trên 36.000 người 

được kê đơn, cấp thuốc... 
Công tác quản lý Nhà nước 
về tôn giáo trên địa bàn được 
thực hiện nghiêm túc; an ninh 

trật tự ổn định, không để đột 
xuất, bất ngờ xảy ra; công tác 
đối ngoại thực hiện tốt, huyện 

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn kiểm tra tiến độ san ủi  
mặt bằng Dự án trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ.

Đồng chí Mùa A Sơn cùng đoàn công tác khảo sát thực địa  
vị trí dự kiến xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Nậm Pồ.

(Xem tiếp trang 27)



24

Bản tin Tài nguyên và Môi trường Điện Biên Số 34 - 2016

Điện Biên:

Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt 
giai đoạn 2016-2025 

Ngày 26/10, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức phiên họp tháng 10/2016. Ông Mùa A Sơn, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Sở 
TN&MT tỉnh Điện Biên 
đã trình Tờ trình về việc 

phê duyệt dự án Quy hoạch 
phân bổ tài nguyên nước mặt 
tỉnh Điện Biên đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2035.

Điện Biên có cánh đồng 
Mường Thanh rộng lớn, được 
coi là vựa lúa của vùng Tây 
Bắc nên tài nguyên nước có ý 
nghĩa quan trọng, ảnh hưởng 
trực tiếp đến phát triển kinh 
tế xã hội của tỉnh, đặc biệt là 
tài nguyên nước mặt - nguồn 
cấp chính cho các cánh đồng 
ở Điện Biên.

Tiềm năng nước mưa trên 
địa bàn tỉnh khoảng 15,88 tỷ 
m3/năm, tổng lượng dòng 
chảy hàng năm trên toàn tỉnh 
Điện Biên là 42,95 tỷ m3/
năm. Trong đó nhận từ sông 
Đà phần ngoại tỉnh là 35,35 
tỷ m3/năm, lượng dòng chảy 
sinh ra trên địa bàn nội tỉnh là 
7,60 tỷ m3/năm.  

Tài nguyên nước mặt 
chiếm tỉ trọng lớn trong cơ 
cấu sử dụng nước của tỉnh 
Điện Biên với tỷ lệ 90%, 
phục vụ cho nhu cầu của 

tất cả các ngành sinh hoạt, 
công nghiệp, thủy điện, nông 
nghiệp, du lịch... Trong khi 
đó, nhu cầu sử dụng nước 
gia tăng trong giai đoạn tới, 
gây sức ép lớn lên tài nguyên 
nước mặt. Kết quả tính toán 
cân bằng nước của dự án 
quy hoạch tổng thể thủy lợi 
tỉnh Điện Biên giai đoạn 2006 
- 2020 cho thấy: Đến năm 
2020, khu vực thuộc lưu vực 
sông Mê Kông sẽ xảy ra thiếu 
nước nghiêm trọng vào các 
tháng trong mùa khô từ tháng 
1 đến tháng 4.

Bên cạnh đó, công tác 
cấp phép khai thác, sử dụng 
nước mặt cho các công trình 
thủy lợi, thủy điện trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên còn nhiều 
hạn chế. Để việc cấp phép 
được hiệu quả, cơ quan quản 
lý tài nguyên nước phải nắm 
được nhu cầu sử dụng tài 
nguyên nước mặt của các 
ngành, phải phân vùng mục 
đích khai thác, sử dụng các 
nguồn nước mặt nhằm phân 
bổ, quản lý và sử dụng nguồn 
tài nguyên nước một cách 
hợp lý, hiệu quả và bền vững.

Quy hoạch phân bổ tài 
nguyên nước mặt tỉnh Điện 
Biên đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2035 nhằm xác định 
các tồn tại, các vấn đề trong 
khai thác, sử dụng, phát triển 
tài nguyên nước mặt. Qua đó, 
đề xuất các giải pháp quản lý, 
khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước mặt nhằm phát triển 
bền vững tài nguyên nước 
mặt, phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến 
năm 2025, tầm nhìn 2035.

Với mục tiêu phân bổ 
và chia sẻ tài nguyên nước 
mặt hài hòa, hợp lý giữa các 
ngành, các địa phương, ưu 
tiên sử dụng nước cho sinh 
hoạt, sử dụng nước mang 
lại giá trị kinh tế cao, bảo 
đảm dòng chảy môi trường; 
đảm bảo duy trì dòng chảy 
tối thiểu mùa cạn trên sông, 
suối; cấp phép khai thác sử 
dụng nước mặt cho 50% cơ 
sở đang khai thác sử dụng 
nước mặt trong diện phải 
có giấy phép. Phấn đấu đến 
năm 2035, 100% công trình 
khai thác nước mặt tập trung 
đều được kiểm soát khai thác 
về chất lượng, lưu lượng khai 
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thác, sử dụng...

Đánh giá về tổng lượng tài 
nguyên nước mặt, tỉnh Điện 
Biên có lượng tài nguyên 
nước mặt đủ đáp ứng cho các 
nhu cầu khai thác của tỉnh, 
với tổng lượng dòng chảy sản 
sinh trên địa bàn là 7,5 tỷ m3/
năm thì vẫn đáp ứng được 
cho nhu cầu sử dụng nước 
của tỉnh trong giai đoạn tới. 
Năm 2015 nhu cầu sử dụng 
nước của tỉnh là 225,27 tỷ 
m3/năm. Dự kiến năm 2020 
tăng lên 269,71 tr.m3/năm, 
năm 2025 tăng lên 305,59 
tr.m3/năm, năm 2030 tăng 
lên 347,29 tr.m3/năm, năm 
2035 tăng lên 397,01 tr.m3/
năm

Về nguyên tắc phân bổ tài 
nguyên nước mặt: Điện Biên 
xác định ưu tiên cấp nước 
theo hiệu quả kinh tế sử dụng 

nước cao nhất; sau khi đã 
cấp đủ nước cho sinh hoạt, 
lượng nước còn lại sẽ được 
phân bổ theo mức đảm bảo 
cấp nước thiết kế của các 
ngành dùng nước trên cơ sở 
của tần suất lượng nước đến; 
cấp nước theo tỷ lệ đã được 
phân bổ: Sau khi đã cấp đủ 
cho sinh hoạt, lượng nước 
còn lại sẽ được phân bổ theo 
tỷ lệ cho các ngành dùng 
nước trên cơ sở tỷ lệ phân bổ 
đã được quy định trong tình 
huống đủ nước; Ưu tiên cấp 
nước theo mục tiêu ổn định 
chính trị - xã hội, xóa đói giảm 
nghèo...

Kết luận nội dung này, ông 
Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện 
Biên đề nghị: Cơ quan chủ trì 
là Sở TN&MT tỉnh Điện Biên 
cần phối hợp với đơn vị tư 
vấn tiếp thu các ý kiến, cập 

nhật thêm số liệu mới; tiếp 
tục rà soát lại các quy định 
của Nhà nước, của Bộ, quy 
hoạch chung về tài nguyên 
nước mặt có thể cả nước 
mưa, nước ngầm trên địa 
bàn tỉnh.

Sở TN&MT tỉnh Điện Biên 
cần xác định, cập nhật đề 
xuất thêm các nội dung liên 
quan đến vấn đề phát triển 
kinh tế - xã hội để từ đó tính 
ra được chi phí từng hạng 
mục làm cơ sở nghiên cứu. 
Đối với Quy hoạch bám sát 
vào số liệu (nhất là số liệu từ 
năm 2015), Nghị quyết, quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh... nhanh chóng 
hoàn thiện đề án quy hoạch 
để trình UBND, trình HĐND 
tỉnh tại kỳ họp tới.

Nguồn:  
baotainguyenmoitruong.vn

Ông Mùa A Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp.
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1. Nghị định số 135/2016/
NĐ-CP ngày 09/9/2016 của 
Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định quy định về thu tiền sử 
dụng đất, thu tiền thuê đất, 
thuế mặt nước. Nghị định 
này có hiệu lực kể từ ngày 
15/11/2016.

2. Nghị quyết số 08-NQ/
BCSĐTNMT ngày 29/8/2016 
của Ban cán sự Đảng bộ Tài 
nguyên và Môi trường. Về 
tăng cường lãnh đạo công 
tác phòng, chống tham nhũng 
trong ngành Tài nguyên và 
Môi trường. Nghị quyết này có 
hiệu lực từ ngày 29/8/2016.

3. Thông tư liên tịch số 
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 
ngày 23/6/2016 của liên bộ 
Tư pháp, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. Hướng dẫn việc 
đăng ký thế chấp quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn liền với 
đất. Thông tư này có hiệu lực 
kể từ  ngày 08/8/2016.

4. Thông tư số 12/2016/
TTLT-BTNMT-BTC ngày 
24/6/2016 của liên Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và Bộ 
Tài chính. Quy định việc quản 
lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn 
trả chi phí đo đạc xác định 
diện tích đất vi phạm. Thông 

tư này có hiệu lực kể từ ngày 
08/8/2016.

5. Thông tư số 17/2016/
TT-BTNMT ngày 19/7/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Ban hành Định mức 
kinh tế - kỹ thuật kiểm tra, 
nghiệm thu sản phẩm ứng 
dụng công nghệ thông tin Tài 
nguyên và Môi trường. Thông 
tư này có hiệu lực kể từ ngày 
01/9/2016

6. Thông tư số 19/2016/
TT-BTNMT ngày 24/8/2016 
của bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Về báo cáo công tác 
bảo vệ môi trường. Thông tư 
này có hiệu lực kể từ ngày 
10/10/2016.

7. Thông tư số 24/2016/
TT-BTNMT ngày 06/10/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Quy định việc xác 
định và công bố vùng bảo hộ 
vệ sinh khu vực lấy nước sinh 
hoạt. Thông tư này có hiệu 
lực kể từ ngày 25/10/2016.

8. Thông tư số 28/2016/
TT-BTNMT ngày 06/10/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Quy định về thời gian 
tập sự theo chức danh nghề 
nghiệp đối với viên chức 
chuyên ngành Tài nguyên 
và Môi trường. Thông tư 

này có hiệu lực kể từ  ngày 
01/12/2016.

 9. Thông tư số 30/2016/
TT-BTNMT ngày 12/10/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Về quản lý, cải tạo và 
phục hồi môi trường khu vực 
đất bị ô nhiễm tồn lưu. Thông 
tư này có hiệu lực kể từ ngày 
01/12/2016.

10. Thông tư số 31/2016/
TT-BTNMT ngày 14/10/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Về Bảo vệ môi 
trường cụm công nghiệp, khu 
kinh doanh, dịch vụ tập trung, 
làng nghề và cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ. Thông 
tư này có hiệu lực kể từ ngày 
01/12/2016.

11. Thông tư số 32/2016/
TT-BTNMT ngày 07/11/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Quy định về XD, ban 
hành văn bản quy phạm pháp 
luật thuộc phạm vi quản lý 
Nhà nước của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. Thông tư 
này có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2017.

12. Thông tư liên tịch số 
87/2016/TTLT-BTC-BTNMT 
ngày 22/6/2016 của liên tịch 
Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên 
và Môi trường. Hướng dẫn 

VĂN BẢN MỚI TRONG KỲ
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việc thẩm định dự thảo bảng 
giá đất của Hội đồng thẩm 
định bảng giá đất, thẩm 
định phương án giá đất của 
Hội đồng thẩm định giá đất. 
Thông tư này có hiệu lực kể 
từ ngày 08/8/2016.

13. Quyết định số 2441/
QĐ-BTNMT ngày 25/10/2016 
của Bộ Tài nguyên - Môi 
trường. Phê duyệt đề án đẩy 
mạnh cải cách chế độ công 
vụ, công chức viên chức của 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
giai đoạn 2016-2020. Quyết 
định này có hiệu lực kể từ 

25/10/2016.

14. Quyết định số 2051/
QĐ-BTNMT ngày 25/10/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Ban hành quy định 
đánh giá, xếp hạng mức độ 
ứng dụng và phát triển công 
nghệ thông tin ngành tài Tài 
nguyên và Môi trường. Quyết 
định này có hiệu lực kể từ 
25/10/2016.

15. Quyết định số 2636/
QĐ-BTNMT ngày 14/11/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Ủy quyền xác nhận 

đăng ký nhập khẩu, xuất 
khẩu các chất HCFC. Quyết 
định này có hiệu lực kể từ 
14/11/2016.

16. Quyết định số 2715/
QĐ-BTNMT ngày 25/11/2016 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Về việc ban hành 
quy chế quản lý, khai thác hệ 
thống thông tin công chức, 
viên chức Bộ Tài nguyên và 
Môi trường. Quyết định này 
có hiệu lực kể từ 25/11/2016.

Trần Mai 
 TTCNTT TN&MT

Nậm Pồ cần phát huy thật tốt...
chuẩn bị hội đàm luân phiên 
(2 năm/lần) với 3 huyện giáp 
biên nước Cộng hòa Dân 
chủ Nhân dân Lào. Hiện 
nay, huyện đã thành lập Ban 
Chỉ đạo thực hiện Chương 
trình Mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2016 - 2020.

 Ghi nhận những kết quả 
huyện Nậm Pồ đã đạt được 
trong thực hiện nhiệm vụ 
năm 2016, Chủ tịch UBND 
tỉnh Mùa A Sơn lưu ý: Nậm 
Pồ là một trong những huyện 
khó khăn nhất tỉnh, vì vậy 
Huyện ủy, UBND huyện cần 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
tốt hơn nữa các nhiệm vụ 
kinh tế xã hội, đặc biệt chăm 

lo về chính sách cho nhân 
dân; đảm bảo trật tự xã hội 
(di dân tự do, xuất cảnh trái 
phép..); triển khai, quản lý 
tốt chất lượng các công trình 
xây dựng cơ bản, hạ tầng 
được phê duyệt, xây dựng 
trên địa bàn. Năm 2017, dự 
báo tình hình ngân sách tiếp 
tục khó khăn, huyện Nậm 
Pồ cần tập trung tối đa, phát 
huy thật tốt các nguồn lực 
từ tỉnh, Trung ương đầu tư 
cho huyện; phối hợp tốt với 
các Sở, ngành khẩn trương 
hoàn thiện các thủ tục Dự 
án chỉnh trị dòng chảy suối 
Nậm Pồ; đảm bảo quốc 
phòng - an ninh, quản lý 
biên giới, đối ngoại, đoàn 
kết các dân tộc; triển khai 

hiệu quả chương trình xây 
dựng nông thôn mới. 

Chủ tịch UBND tỉnh Mùa 
A Sơn đã kiểm tra thực địa 
Dự án 6,5km tuyến kéo dài 
từ xã Nà Hỳ vào trung tâm 
huyện Nậm Pồ (do Ban 
Quản lý các dự án giao 
thông trọng điểm tỉnh làm 
chủ đầu tư); khảo sát thực 
địa một số vị trí dự kiến xây 
dựng Bệnh viện Đa khoa 
huyện Nậm Pồ (đã được 
Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt); vị trí quy hoạch xây 
dựng Trung tâm dạy nghề 
huyện; thăm công trình Chợ 
Vàng Lếch, bản Vàng Lếch 
(xã Nậm Tin).

Nguồn: baodienbienphu.
com.vn

(Tiếp theo trang 23)
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