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Số 36 - 2017

Ngày 04/4/2017, 
Đồng chí Trần Văn 
Sơn - Ủy viên Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Trưởng đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh làm trưởng 
đoàn đã có buổi làm việc 
với Sở Tài nguyên và Môi 
trường về thực trạng tổ 
chức bộ máy cán bộ; kết 
quả thực hiện nhiệm vụ 

năm 2016 và kế hoạch 
triển khai nhiệm vụ năm 
2017. Cùng đi với đoàn 
có đồng chí Lê Thành Đô 
- Phó Chủ tịch thường trực 
UBND tỉnh.

 Tại buổi làm việc, đồng 
chí Bùi Châu Tuấn - Giám 
đốc Sở Tài nguyên & Môi 
trường đã trình bày báo 
cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ công tác quản 
lý tài nguyên, khoáng sản, 
đất đai và bảo vệ môi 
trường trên địa bàn tỉnh 
trong năm 2016 và từ đầu 
năm đến nay.

Năm 2016, Sở Tài 
nguyên và Môi trường 
đã hoàn thành các các 
nhiệm vụ theo kế hoạch 
được UBND tỉnh giao 

Đ/c Trần Văn Sơn - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

BÍ THƯ TỈNH ỦY TRẦN VĂN SƠN

LÀM VIỆC VỚI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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và kế hoạch của ngành; 
đồng thời xử lý kịp thời, 
đảm bảo những nhiệm vụ, 
công việc phát sinh trong 
năm do UBND tỉnh và Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 
giao:

Công tác xây dựng văn 
bản quy phạm pháp luật 
được chú trọng thực hiện, 
trình ban hành kịp thời các 
văn bản chuyên ngành, 
tạo hành lang pháp lý 
cho công tác quản lý, góp 
phần nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước 
về tài nguyên môi trường, 
khắc phục những tồn tại, 
hạn chế phát sinh trong 
thực tế. Công tác chuyên 
môn trên các lĩnh vực 
về đất đai, môi trường, 
khoáng sản, tài nguyên 
nước, đo đạc bản đồ, đa 
dạng sinh học... được triển 
khai thực hiện một cách 
kịp thời, đồng bộ, hoàn 
thành nhiệm vụ chuyên 
môn của ngành. Bộ máy 
tổ chức của ngành tiếp 
tục đề nghị kiện toàn để 
đáp ứng yêu cầu triển khai 
nhiệm vụ, phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Công 
tác cải cách thủ tục hành 
chính tiếp tục được đẩy 
mạnh; kỷ luật, kỷ cương 
hành chính, đạo đức công 
vụ và ý thức trách nhiệm 

phục vụ nhân dân của đội 
ngũ công chức, viên chức 
trong ngành được nâng 
lên.

Bên cạnh những kết quả 
quan trọng đã đạt được, 
trong công tác quản lý tài 
nguyên và môi trường vẫn 
còn tồn tại một số hạn chế, 
khó khăn như: Việc xây 
dựng hệ thống hồ sơ địa 
chính và cơ sở dữ liệu đất 
đai chưa đảm bảo về tiến 
độ đã đề ra. Hoạt động 
khai thác cát sỏi trái phép 
nhỏ lẻ của hộ gia đình 
cá nhân vẫn diễn ra trên 
địa bàn toàn tỉnh do việc 
quản lý về khoáng sản ở 
địa phương còn hạn chế; 
các văn bản hướng dẫn 
phục vụ quản lý ngành còn 
thiếu, cụ thể như Thông tư 
hướng dẫn cụ thể về thu 
tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản để thuận lợi 
cho việc triển khai thực 
tế tại địa phương. Tiến 
độ xử lý các cơ sở gây ô 
nhiễm môi trường nghiêm 
trọng còn chậm; hướng 
dẫn thực hiện tiêu chí số 
17 về môi trường trong 
xây dựng nông thôn mới 
khó triển khai và thực hiện 
theo đúng tiêu chuẩn quy 
định.

Kết luận tại buổi làm 

việc, đồng chí Bí thư Tỉnh 
uỷ Đánh giá cao kết quả 
hoạt động của ngành Tài 
nguyên và Môi trường 
trong thời gian qua và 
đề nghị Sở cần tập trung 
quản lý tốt về lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường, 
tham mưu kịp thời sửa 
đổi, bổ sung những văn 
bản quy phạm pháp luật 
về tài nguyên môi trường 
thuộc thẩm quyền của tỉnh 
ban hành, cần tập trung 
vào công tác quản lý đất 
đai; khoáng sản trên địa 
bàn, kiểm soát chặt chẽ 
việc khai thác, vận chuyển 
khoáng sản; tăng cường 
thanh tra, kiểm tra, xử 
lý nghiêm các hành vi vi 
phạm. Tiếp tục thực hiện 
chủ đầu tư đối với các dự 
án được giao làm chủ đầu 
tư, quá trình thực hiện có 
khó khăn, vướng mắc cần 
phải báo cáo tỉnh các đề 
xuất, giải pháp tháo gỡ 
vướng mắc, đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện; nhất là 
đối với Dự án Hạ tầng kỹ 
thuật khung khu trụ sở cơ 
quan, khu công cộng, khu 
thương mại dịch vụ dọc 
trục đường 60m.

Tin, ảnh: Bích Ngọc 
Trung tâm CNTT TN&MT
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Ngày 12/01/2017, Ban Bí 
thư Trung ương Đảng 
ban hành Chỉ thị số 13-

CT/TW về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác 
quản lý, bảo vệ và phát triển 
rừng.

Theo chỉ thị, thời gian qua, 
công tác quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng đã được các 
cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính 
quyền quan tâm thực hiện và 
đạt được những kết quả quan 
trọng. Diện tích rừng và độ che 
phủ rừng liên tục tăng; việc sắp 
xếp lại ba loại rừng cơ bản phù 
hợp yêu cầu thực tiễn; công 
tác giao rừng, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất rừng 
được chú trọng, bảo đảm chặt 
chẽ, đúng pháp luật. Hệ thống 
pháp luật, cơ chế, chính sách 
về quản lý, bảo vệ và phát triển 
rừng từng bước được hoàn 
thiện, trong đó có nhiều cơ chế, 
chính sách về bảo vệ và phát 
triển rừng gắn với giảm nghèo 
đã giúp người dân làm nghề 
rừng, nhất là các hộ nghèo cải 
thiện đời sống, nâng cao thu 
nhập.

Tuy nhiên, công tác quản lý, 
bảo vệ và phát triển rừng còn 
nhiều hạn chế, yếu kém. Tình 
trạng phá rừng, lấn chiếm đất 
rừng, khai thác lâm sản trái 
pháp luật, nhất là đối với rừng 
tự nhiên vẫn tiếp tục diễn ra 
phức tạp; diện tích rừng phòng 
hộ liên tục giảm qua các năm. 

Công tác quy hoạch, bảo vệ, 
phát triển rừng thiếu đồng bộ 
với quy hoạch sử dụng đất và 
quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội. Nhiều dự án phát triển 
kinh tế như thuỷ điện, khai 
thác khoáng sản, dịch vụ du 
lịch... chưa chú trọng đến bảo 
vệ, phát triển rừng, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến môi trường 
sinh thái, làm suy giảm chất 
lượng rừng, đặc biệt là rừng tự 
nhiên…

Nguyên nhân chủ yếu của 
những hạn chế, yếu kém trên 
là do nhận thức, ý thức và trách 
nhiệm của nhiều cấp uỷ, tổ 
chức Đảng, chính quyền, cán 
bộ, đảng viên và nhân dân về 
công tác quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng chưa đầy đủ, 
thiếu thống nhất, vì lợi ích kinh 
tế trước mắt, chưa coi trọng 
phát triển bền vững. Một số 
cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính 
quyền chưa thật sự quan tâm, 
còn buông lỏng quản lý, thiếu 
quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, kiểm tra, giám sát và xử 
lý các vi phạm về quản lý, bảo 
vệ và phát triển rừng; chưa 
phân định rõ trách nhiệm của 
người đứng đầu các tổ chức, 
cơ quan, địa phương. Tổ chức, 
bộ máy quản lý nhà nước thiếu 
đồng bộ; sự phối hợp giữa các 
bộ, ngành Trung ương và địa 
phương chưa thường xuyên, 
thiếu chặt chẽ; tinh thần trách 
nhiệm, năng lực, trình độ của 

lực lượng kiểm lâm, lực lượng 
bảo vệ rừng chuyên trách còn 
yếu, tình trạng buông lỏng 
quản lý, tiếp tay cho đối tượng 
vi phạm còn xảy ra. Đầu tư cho 
công tác quản lý, bảo vệ, phát 
triển rừng chưa được quan 
tâm đúng mức; chưa thật sự 
khuyến khích được người dân, 
cộng đồng, các thành phần 
kinh tế tham gia. 

Hệ thống pháp luật, cơ chế, 
chính sách còn có sự chồng 
chéo, chưa rõ ràng, hiệu quả 
chưa cao, còn có những kẽ 
hở cho các đối tượng xấu lợi 
dụng để trục lợi; việc xử lý các 
vi phạm pháp luật trong quản 
lý, bảo vệ, phát triển rừng chưa 
nghiêm, thiếu triệt để, không đủ 
sức răn đe.

Để sớm khắc phục những 
hạn chế, yếu kém nêu trên, 
đồng thời tăng cường công 
tác quản lý, bảo vệ, phát triển 
rừng theo tinh thần Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng, Ban Bí 
thư Trung ương Đảng yêu cầu 
các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ 
chức chính trị - xã hội, các đoàn 
thể nhân dân quán triệt và thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả 
các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1- Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, giáo dục, tạo sự chuyển 
biến mạnh mẽ về nhận thức, ý 
thức, trách nhiệm của cán bộ, 
đảng viên, doanh nghiệp, cộng 

CHỈ THỊ SỐ 13-CT/TW VỀ TĂNG CƯỜNG 
SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC 

QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
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đồng dân cư, hộ gia đình và 
mọi người dân đối với công tác 
bảo vệ và phát triển rừng; thấy 
rõ được vai trò đặc biệt quan 
trọng của rừng đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi 
trường sinh thái và hạn chế ảnh 
hưởng tiêu cực của biến đổi khí 
hậu. Quản lý, bảo vệ và phát 
triển rừng là trách nhiệm của 
cả hệ thống chính trị, cơ quan, 
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 
nhất là đối với các địa phương 
có rừng; tăng cường sự giám 
sát của người dân, cộng đồng, 
các đoàn thể nhân dân, các cơ 
quan thông tin đại chúng đối 
với công tác quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng

2- Nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý nhà nước về bảo 
vệ và phát triển rừng. Kiện 
toàn, củng cố tổ chức, bộ máy 
quản lý nhà nước, làm rõ chức 
năng, nhiệm vụ của các ngành, 
các cấp từ Trung ương tới cơ 
sở về lâm nghiệp; xây dựng lực 
lượng kiểm lâm đủ mạnh để 
thực thi hiệu quả công tác quản 
lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Rà soát, bổ sung, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, cơ 
chế, chính sách về quản lý, 
bảo vệ và phát triển rừng, khắc 
phục sự chồng chéo, bảo đảm 
tính đồng bộ, hiệu quả, khả thi; 
thực hiện các chính sách về chi 
trả dịch vụ môi trường rừng. 
Gắn mục tiêu bảo vệ, phát triển 
rừng với hỗ trợ phát triển sản 
xuất, cải thiện đời sống, nâng 
cao thu nhập, bảo đảm đời 
sống, việc làm, an sinh xã hội 
cho người dân địa phương, 
đồng bào dân tộc miền núi, 
biên giới, nhất là cho người 
dân làm nghề rừng. Đẩy mạnh 
xã hội hoá, có cơ chế, khuyến 

khích, tạo thuận lợi cho người 
dân và các thành phần kinh tế 
cùng tham gia quản lý, bảo vệ 
và phát triển rừng.

Tăng cường sự phối hợp 
hiệu quả giữa các bộ, ngành 
Trung ương và địa phương để 
thực hiện quyết liệt, hiệu quả 
công tác kiểm tra, thanh tra, 
giám sát, xử lý kịp thời, nghiêm 
minh các hành vi vi phạm pháp 
luật, thiết lập trật tự, kỷ cương 
trong công tác quản lý, bảo vệ 
và phát triển rừng. Chủ động, 
nâng cao năng lực, xử lý kịp 
thời, hiệu quả công tác phòng, 
chống cháy, chữa cháy và sạt 
lở đất rừng để hạn chế thấp 
nhất số vụ cháy rừng và thiệt 
hại do cháy rừng. Quản lý chặt 
chẽ tình trạng dân di cư tự do 
tại cả nơi đi và nơi đến.

3- Khẩn trương rà soát, đánh 
giá, kiểm soát chặt chẽ các quy 
hoạch, dự án phát triển kinh tế, 
xã hội có tác động tiêu cực đến 
diện tích, chất lượng rừng, đặc 
biệt là đối với rừng tự nhiên, 
rừng phòng hộ; có cơ chế quản 
lý, giám sát chặt chẽ các dự án 
chuyển đổi mục đích sử dụng 
rừng, nhất là đối với các dự án 
phát triển thuỷ điện, khai thác 
khoáng sản, xây dựng các khu 
công nghiệp, dịch vụ du lịch... 
Rà soát, đánh giá lại kết quả 
thực hiện và hiệu quả kinh tế, 
xã hội, môi trường đối với các 
dự án cải tạo rừng tự nhiên; dự 
án chuyển đổi rừng sang trồng 
cao su, sản xuất nông nghiệp.

Kiên quyết đình chỉ, thu 
hồi đất đối với dự án chuyển 
đổi mục đích sử dụng rừng 
có sai phạm, hoặc có nguy cơ 
gây thiệt hại lớn về rừng, môi 
trường sinh thái, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến hoạt động 
sản xuất và đời sống người 
dân vùng dự án; đồng thời xử lý 
nghiêm minh, công khai, minh 
bạch các tổ chức, cá nhân vi 
phạm, thiếu trách nhiệm trong 
công tác thẩm định, phê duyệt, 
cấp phép đầu tư.

4- Đẩy nhanh tiến độ điều 
tra, đo đạc, xây dựng hồ sơ 
quản lý, phân định, đánh mốc 
ranh giới các loại rừng trên bản 
đồ và thực địa đến đơn vị hành 
chính xã, phường, thị trấn; ranh 
giới lâm phận quốc gia và ranh 
giới quản lý rừng của các chủ 
rừng. Khắc phục và giải quyết 
dứt điểm tình trạng tranh chấp, 
lấn chiếm đất rừng trái pháp 
luật; hoàn thành việc giao đất, 
giao rừng, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất lâm nghiệp 
cho các tổ chức, cá nhân, hộ 
gia đình và cộng đồng vào năm 
2018. Tiếp tục sắp xếp, đổi mới 
và phát triển, nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các công ty 
lâm nghiệp theo tinh thần Nghị 
quyết số 30-NQ/TW của Bộ 
Chính trị khoa XI.

5- Xác định rõ công tác 
quản lý, bảo vệ và phát triển 
rừng là trách nhiệm của các 
cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính 
quyền và người đứng đầu các 
cơ quan, tổ chức, địa phương. 
Các cấp uỷ, tổ chức Đảng, 
chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, 
đoàn thể nhân dân cần coi đây 
là nhiệm vụ chính trị thường 
xuyên; tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện tốt các mục tiêu, 
quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp 
về quản lý, bảo vệ và phát triển 
rừng đã được xác định trong 
các nghị quyết của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước 
có liên quan. Người đứng đầu 
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cơ quan, tổ chức, địa phương 
phải chịu trách nhiệm chính 
đối với các vụ phá rừng, cháy 
rừng, mất rừng thuộc phạm vi 
lĩnh vực, địa bàn mình quản lý, 
hoặc để cho các tổ chức, cá 
nhân cấp dưới vi phạm các quy 
định pháp luật về quản lý, bảo 
vệ và phát triển rừng.

Đẩy mạnh trồng rừng ngập 
mặn, rừng phòng hộ ven biển, 
ven sông, rừng đầu nguồn; 
trồng rừng mới, trồng lại rừng 
sau khai thác; khoanh nuôi, xúc 
tiến tái sinh phục hồi, bổ sung 
rừng, nâng cao giá trị đa dạng 
sinh học, khả năng cung cấp 
lâm sản, khả năng phòng hộ 
và các giá trị khác của rừng. 
Bảo vệ và quản lý nghiêm, kết 
hợp với tăng cường các biện 
pháp trồng mới, phục hồi, tái 
sinh rừng tự nhiên; có cơ chế 
quản lý, giám sát chặt chẽ 
việc chuyển đổi diện tích rừng 
phòng hộ tại các khu vực ít 
xung yếu sang rừng sản xuất, 
tránh để lợi dụng nhằm trục lợi; 
không chuyển diện tích rừng tự 
nhiên hiện có sang mục đích 
sử dụng khác (trừ các dự án 
phục vụ cho mục đích quốc 
phòng, an ninh, hoặc các dự 
án đặc biệt, cấp thiết do Chính 
phủ quyết định); dừng khai thác 
gỗ rừng tự nhiên trên phạm vi 
cả nước; nâng cao hiệu quả 
kinh tế, xã hội, môi trường đối 
với rừng sản xuất; ngăn chặn 
kịp thời, hiệu quả tình trạng suy 
thoái rừng.

6- Chủ động hợp tác, hội 
nhập quốc tế về quản lý, bảo vệ 
và phát triển rừng; thực hiện có 
trách nhiệm các cam kết quốc 
tế phù hợp với lợi ích quốc gia 
và thông lệ quốc tế. Đẩy mạnh 
hợp tác song phương với các 

nước có chung đường biên 
giới nhằm tăng cường trao đổi 
thông tin, bảo đảm công tác 
quản lý, bảo vệ, phát triển rừng 
và quản lý lâm sản hiệu quả, 
chặt chẽ. Tranh thủ tối đa và sử 
dụng hiệu quả các nguồn vốn 
tài trợ nước ngoài (vốn ODA, 
vay ưu đãi và hỗ trợ quốc tế...) 
cho công tác quản lý, bảo vệ và 
phát triển rừng.

7- Tổ chức thực hiện
- Các cấp uỷ, tổ chức đảng, 

chính quyền tổ chức quán triệt 
và xây dựng kế hoạch, chương 
trình hành động thực hiện 
nghiêm Chỉ thị này; bổ sung 
kịp thời các nội dung nêu trong 
Chỉ thị vào kế hoạch, nội dung 
công tác hằng năm của cơ 
quan, đơn vị, địa phương mình; 
thường xuyên tiến hành kiểm 
tra, giám sát, đôn đốc, đánh giá 
và báo cáo kết quả thực hiện 
hằng năm.

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh 
đạo việc rà soát sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện hệ thống pháp 
luật về quản lý, bảo vệ, phát 
triển rừng và quản lý ngành 
Lâm nghiệp, tạo cơ sở pháp lý 
đồng bộ, thống nhất cho việc 
thực hiện và giám sát; sớm ban 
hành Luật Bảo vệ và phát triển 
rừng (sửa đổi) theo Chương 
trình xây dựng luật, pháp lệnh 
năm 2017.

- Ban cán sự Đảng Chính 
phủ tập trung chỉ đạo Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Công an, Bộ 
Quốc phòng và các bộ, ngành, 
địa phương có liên quan thực 
hiện tốt công tác quản lý, bảo 
vệ và phát triển rừng theo chức 
năng, nhiệm vụ được giao; 

sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện 
các văn bản dưới luật; thường 
xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh 
giá tình hình thực hiện và kịp 
thời điều chỉnh các chương 
trình, kế hoạch, giải pháp cụ 
thể phù hợp với yêu cầu thực 
tế về công tác quản lý, bảo vệ 
và phát triển rừng.

- Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam, các tổ chức chính trị - 
xã hội và các đoàn thể nhân 
dân, các hội, hiệp hội đẩy mạnh 
công tác vận động các tầng lớp 
nhân dân tích cực tham gia các 
hoạt động quản lý, bảo vệ, phát 
triển rừng và giám sát việc thực 
hiện Chỉ thị. Triển khai thực 
hiện tốt cuộc vận động “Toàn 
dân tham gia bảo vệ và phát 
triển rừng” và phong trào “Tết 
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác” 
hàng năm.

- Ban Tuyên giáo Trung 
ương chỉ đạo các cơ quan 
báo chí ở Trung ương và địa 
phương đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, quán triệt các 
quan điểm, chủ trương của 
Đảng, chính sách, pháp luật 
của Nhà nước nhằm nâng cao 
nhận thức, ý thức, trách nhiệm 
của toàn thể cán bộ, đảng viên, 
doanh nghiệp, cộng đồng dân 
cư, hộ gia đình và mọi cá nhân 
đối với công tác quản lý, bảo vệ 
và phát triển rừng.

- Giao Ban Kinh tế Trung 
ương chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan có liên quan thường 
xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn 
đốc, sơ kết, tổng kết, định kỳ 
báo cáo Ban Bí thư kết quả 
thực hiện Chỉ thị này./.

Trung tâm CNTT TN&MT 
(B/s)
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Thực hiện kế hoạch số 
1367/KH-UBND ngày 
18/5/2017 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc triển 
khai “Tháng hành động vì môi 
trường” hưởng ứng Ngày Môi 
trường thế giới năm 2017 và 
Ngày Quốc tế đa dạng sinh 
học năm 2017. Chủ đề Ngày 
Môi trường thế giới năm 

nay “Sống hài hòa với thiên 
nhiên” và Ngày Quốc tế đa 
dạng sinh học (22/5/2017) 
với chủ đề “Đa dạng sinh học 
và Du lịch bền vững”.

Sáng ngày 02/6/2017, 
UBND huyện Mường Nhé đã 
phối hợp với Sở Tài nguyên 
và Môi trường tổ chức Lễ mít 
tinh hưởng ứng Ngày môi 

trường thế giới năm 2017 
và Ngày Quốc tế đa dạng 
sinh học năm 2017 trên địa 
bàn tỉnh. Tham dự buổi lễ có 
ông Phan Hiền - Phó Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường, ông Thào A Dế - Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện Mường Nhé, đại diện 
các phòng, ban UBND huyện 

Lễ mít tinh hưởng ứng
Ngày Môi trường thế giới 05/6/2017 

tỉnh Điện Biên

Toàn cảnh lễ phát động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 
và ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017.
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Mường Nhé và hơn 400 cán 
bộ, công chức viên chức 
thuộc các khối cơ quan, đoàn 
thể cùng đông đảo các em 
học sinh trên địa bàn huyện 
Mường Nhé.  

 Ngày Môi trường thế giới 
5/6 hàng năm là sự kiện môi 
trường quốc tế quan trọng. 
Việt Nam tham gia tổ chức 
các hoạt động hưởng ứng 
Ngày Môi trường thế giới từ 
năm 1982 và đây đã trở thành 
một hoạt động thường niên, 
thiết thực góp phần nâng 
cao nhận thức cộng đồng 
về bảo vệ môi trường. Chủ 
đề Ngày Môi trường thế giới 
năm nay “Sống hài hòa với 
thiên nhiên” và Ngày Quốc tế 
đa dạng sinh học (22/5/2017) 
với chủ đề “Đa dạng sinh học 
và Du lịch bền vững”, nhằm 
kêu gọi khuyến khích cộng 
đồng gắn bó hữu cơ với thiên 
nhiên, nhấn mạnh vai trò, 
tầm quan trọng của việc bảo 
vệ môi trường, ứng phó biến 
đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng 
sinh học, bảo vệ động thực 
vật hoang dã vì sự phát triển 
kinh tế bền vững và an sinh 
xã hội; đồng thời chia sẻ tiếp 
nối lời kêu gọi bảo vệ trái đất, 
bảo vệ mối hài hòa giữa con 
người và thiên nhiên.

Phát biểu tại buổi lễ, ông 
Phan Hiền - Phó Giám đốc 
Sở Tài nguyên và Môi trường 
đề nghị các cấp, các ngành, 
các tổ chức, đơn vị trên địa 
bàn tỉnh tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng một cách 

thiết thực, cần nâng cao công 
tác tuyên truyền, giáo dục, 
từ đó nâng cao nhận thức 
về tầm quan trọng về giá trị, 
vai trò của đa dạng sinh học, 
bảo tồn đa dạng sinh học và 
du lịch bền vững đối với phát 
triển kinh tế - xã hội. Kêu gọi 
cùng nhau sống hài hòa với 
thiên nhiên qua đó phát động 
các tầng lớp nhân dân tham 
gia phong trào trồng cây gây 
rừng, phủ xanh đồi trọc, bảo 
vệ rừng đầu nguồn, bảo vệ 
môi trường; khuyến khích 
các tổ chức, cá nhân sử dụng 
tiết kiệm, hiệu quả các nguồn 
tài nguyên; hạn chế sử dụng 
nguyên liệu, nhiên liệu phát 
sinh nhiều khí thải gây hiệu 
ứng nhà kính, biến đổi khí 
hậu; tăng cường sử dụng 
các công nghệ, sản phẩm 
thân thiện với môi trường. Ra 
quân làm vệ sinh môi trường, 
thu gom, xử lý chất thải, rác 
thải, giải quyết các vấn đề 

môi trường bức xúc, tồn đọng 
trên địa bàn dân cư; tổ chức 
trồng cây xanh; diễu hành, cổ 
động; treo băng rôn, panô, áp 
phích, khẩu hiệu về chủ đề 
môi trường, ứng phó biến đổi 
khí hậu tại các nơi công cộng, 
các tuyến đường chính, trụ 
sở cơ quan, trường học; tổ 
chức các Cuộc thi Sáng tác 
ảnh về bảo vệ môi trường; tổ 
chức tọa đàm trong công tác 
bảo vệ môi trường… 

Sau lễ phát động, các đại 
biểu đã tham gia trồng cây 
xanh tại khuôn viên nhà văn 
hóa của huyện. Các tổ chức 
đoàn thể và hàng trăm đoàn 
viên thanh niên, các em học 
sinh xuống đường diễu hành, 
tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu 
gom rác thải và chăm sóc cây 
xanh./.

                                                                                                               
Tin, ảnh: Điêu Hải

Chi cục Bảo vệ môi trường

Lãnh đạo Sở TNMT & lãnh đạo huyện tham gia trồng cây.
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Sáng 19/4, Ban 
Thường trực Ủy ban 
Mặt trận Tổ quốc 

(UB MTTQ) tỉnh tổ chức 
Hội nghị đánh giá kết quả 
phối hợp hành động bảo vệ 
môi trường phục vụ phát 
triển bền vững giai đoạn 
2006 - 2016 và tiếp tục ký 
kết Chương trình phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ trong 
lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường giữa UB MTTQ 
với Sở Tài nguyên và Môi 

trường (TN&MT) giai đoạn 
2017 - 2020.

Thực hiện chương trình 
phối hợp giữa UB MTTQ 
tỉnh và Sở TN&MT về việc 
phối hợp hành động bảo vệ 
môi trường, phục vụ phát 
triển bền vững, từ năm 
2006 đến nay, hai cơ quan 
đơn vị đã bám sát các mục 
tiêu đặt ra, phối hợp nhịp 
nhàng bằng những việc 
làm thiết thực, cụ thể; qua 
đó từng bước nâng cao 

nhận thức, ý thức trách 
nhiệm của cán bộ và nhân 
dân ở các cộng đồng dân 
cư, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về nhận thức 
và hành động của người 
dân và cộng đồng xã hội, 
đặc biệt là các khu dân cư 
được chọn xây dựng mô 
hình điểm đã quan tâm đến 
vấn đề ô nhiễm môi trường 
và nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường đối với đời sống 
hiện nay.

ỦY BAN MTTQ TỈNH, SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KÝ KẾT 
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRONG LĨNH  

VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

Quang cảnh hội nghị.
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Tại Hội nghị, hai cơ 
quan đã cùng thảo luận, 
đưa ra những giải pháp 
nhằm khắc phục những 
tồn tại, hạn chế trong hoạt 
động phối hợp về bảo vệ 
môi trường giai đoạn 2006-
2016, đồng thời xây dựng, 
thực hiện ký kết chương 
trình phối hợp giai đoạn 
2017-2020.

Chương trình phối hợp 
thực hiện nhiệm vụ trong 
lĩnh vực tài nguyên và môi 
trường giai đoạn 2017-
2020 nhằm tiếp tục phát 
huy hiệu quả vai trò của 
MTTQ và các tổ chức chính 
trị - xã hội trong việc nâng 
cao nhận thức, ý thức trách 
nhiệm của mỗi cá nhân, hộ 
gia đình, doanh nghiệp và 
cộng đồng dân cư tham gia 
quản lý, sử dụng hợp lý tài 
nguyên thiên nhiên, bảo vệ 
môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu, góp phần 
thúc đẩy sự phát triển bền 
vững của tỉnh Điện Biên; 
nâng cao hiệu quả phối 
hợp thực hiện các nhiệm 
vụ tuyên truyền, vận động, 
giám sát của Ủy ban MTTQ 
và các tổ chức thành viên 
với cơ quan quản lý Nhà 
nước về tài nguyên và môi 
trường về công tác quản 
lý, khai thác và sử dụng tài 
nguyên, bảo vệ môi trường 
và ứng phó biến đổi khí 

hậu.

 Đại diện lãnh đạo Ủy 
ban MTTQ tỉnh và Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã 
thống nhất ký kết Chương 
trình phối hợp giữa 2 bên 
với nội dung chính: Đẩy 
mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động để các 
tổ chức thành viên của 
MTTQ, các tổ chức, cơ 
quan, đơn vị và mỗi người 
dân nắm vững, thực hiện 
nghiêm các chủ trương 
của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước 
về quản lý, sử dụng hợp lý 
tài nguyên thiên nhiên, bảo 
vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu trong 
giai đoạn mới; tiếp tục xây 
dựng và nhân rộng các mô 
hình, điển hình của cộng 
đồng dân cư, các tổ chức 

tôn giáo tham gia bảo vệ 
môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu, thực hiện 
nếp sống văn minh, vệ sinh 
môi trường, bảo tồn phát 
triển đa dạng sinh học; 
phối hợp kiểm tra, giám sát 
và phản biện xã hội trong 
xây dựng và triển khai thực 
hiện chính sách, pháp luật 
về quản lý, sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, bảo 
vệ môi trường và ứng phó 
biến đổi khí hậu; tổ chức 
tập huấn, bồi dưỡng nâng 
cao nhận thức và năng 
lực chuyên môn, nghiệp 
vụ, phương pháp phối hợp 
giữa Ủy ban MTTQ, các 
tổ chức thành viên với cơ 
quan quản lý nhà nước về 
tài nguyên và môi trường.

 Tin, ảnh: Lê Hà 
 Chi cục BVMT

UB MTTQ và Sở TN&MT ký kết Chương trình phối hợp 
giai đoạn 2017 - 2020.
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Ngày 30/5/2017, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Điện Biên 

đã tổ chức buổi Hội nghị triển 
khai Nghị định số 155/2016/
NĐ-CP ngày 18/11/2016 
của Chính phủ về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh 
vực bảo vệ môi trường. 

Đến dự Hội nghị, có 
Đ/c Phan Hiền - Phó Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường, cán bộ, công chức 
trực tiếp làm công tác chuyên 
môn về lĩnh vực môi trường 
thuộc các Sở, ban, ngành; 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh 
Điện Biên, các tổ chức đoàn 
thể tỉnh; lãnh đạo phòng Tài 
nguyên và Môi trường các 
huyện, thị xã, thành phố; 
lãnh đạo các phòng, đơn vị 
thuộc Sở Tài nguyên và Môi 
trường và đại diện các bệnh 
viện, trung tâm y tế, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội 
nghị, Đ/c Phan Hiền - Phó 
Giám đốc Sở đã nhấn mạnh 
Nghị định số 155/2016/NĐ-
CP đã đảm bảo công bằng 
trong quá trình xử phạt; việc 

phân định thẩm quyền xử 
phạt của các lực lượng đảm 
bảo đúng pháp luật, rõ ràng, 
cụ thể và theo đúng chức 
năng nhiệm vụ của các cơ 
quan. Sự ra đời Nghị định 
số 155/2016/NĐ-CP đã thể 
hiện tính nghiêm minh của 
pháp luật, đồng thời thể hiện 
mạnh mẽ quan điểm của 
Chính phủ về quyết tâm xây 
dựng Chính phủ liêm chính, 
kiến tạo phát triển, hành 
động, phục vụ người dân và 
doanh nghiệp. 

Nghị định số 155/2016/

NĐ-CP được Chính phủ 
ban hành ngày 18/11/2016 
nhằm kịp thời lấp đầy một số 
khoảng trống pháp luật giữa 
Nghị định 179/2013/NĐ-CP 
và Luật Bảo vệ môi trường 
2014, Nghị định 155/2016/
NĐ-CP gồm 4 chương, 63 
điều, quy định về các hành 
vi vi phạm hành chính, hình 
thức xử phạt, mức xử phạt, 
biện pháp khắc phục hậu 
quả đối với hành vi vi phạm 
trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường, so với Nghị định 
179/2013/NĐ-CP, Nghị định 
155/2016/NĐ-CP có những 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 155/2016/NĐ-CP 
NGÀY 18/11/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Đ/c Phan Hiền Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 
phát biểu khai mạc Hội nghị.
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sửa đổi, bổ sung nhiều nội 
dung quan trọng, trong đó, 
nổi bật là mức xử phạt tiền 
cao hơn, quy định cụ thể các 
đối tượng, hành vi  xử phạt, 
quy định trách nhiệm và cơ 

chế phối hợp của các Bộ, 
ngành và UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung 
ương trong công tác kiểm 
tra, thanh tra và xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh 

vực BVMT... 

Tại buổi Hội nghị, các 
đại biểu còn được báo cáo 
viên giới thiệu thêm một 
số Thông tư liên quan đến 
công tác bảo vệ môi trường.

 Cuối buổi Hội nghị, các 
báo cáo viên đã dành thời 
gian tiếp nhận, giải đáp 
những ý kiến, kiến nghị 
của các đại biểu về công 
tác thanh, kiểm tra, xử phạt 
hành chính về bảo vệ môi 
trường và những nội dung 
liên quan đến việc thực hiện 
các Thông tư đã tập huấn.

Bài và ảnh:  
Nguyễn Kiều Tùng 

Chi cục Bảo vệ môi trường

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

Đ/c Hoàng Hữu Côn - Phó chánh thanh tra Sở TN&MT trình 
bày những điểm trọng tâm của Nghị định 155/2016/NĐ-CP
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Ngày 15 tháng 3 năm 
2015, tại hội trường 
Nhà khách Tỉnh 

ủy, Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Điện Biên phối 
hợp với Cục Khí tượng thủy 
văn và Biến đổi khí hậu - Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 
tổ chức Hội nghị triển khai 
thực hiện Luật Khí tượng 
thủy văn và các văn bản 
hướng dẫn thi hành cho các 
cán bộ, công chức, các tổ 

chức, cá nhân có hoạt động 
liên quan đến công tác khí 
tượng thủy văn trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Phan Hiền - Phó 
Giám đốc Sở Tài nguyên và 
Môi trường đã đến dự và 
phát biểu khai mạc hội nghị. 
Tại hội nghị các đại biểu đã 
được nghe báo cáo viên 
Cục Khí tượng thủy văn và 
Biến đổi khí hậu giới thiệu 
các nội dung về: Luật Khí 

tượng thủy văn năm 2015 
và các Nghị định hướng 
dẫn thi hành một số điều 
Luật Khí tượng thủy văn; 
Nghị định quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực khí tượng thủy 
văn, đo đạc và viễn thám; 
Dự thảo Nghị định thay thế 
Nghị định số 173/2013/NĐ-
CP; Các thông tư của Bộ 
tài nguyên môi trường quy 
định nội dung quan trắc khí 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NĂM 2015
VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT

Báo cáo viên Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu phổ biến nội dung  
về luật Khí tượng thủy văn và các văn bản tại Hội nghị.
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tượng thủy văn đối với trạm 
thuộc mạng lưới trạm khí 
tượng thủy văn quốc gia; 
Quy định về loại bản tin và 
thời hạn dự báo, cảnh báo 
khí tượng thủy văn; Quy 
định các bộ dữ liệu chuẩn 
dữ liệu và xây dựng, quản 
lý cơ sở dữ liệu khí tượng 
thủy văn quốc gia; Quy định 
về đánh giá tác động của 
biến đổi khí hậu và đánh giá 
khí hậu quốc gia; Quy định 
việc thẩm định xây dựng 
kế hoạch tác động vào thời 
tiết; Quy định về quy trình kỹ 
thuật dự báo, cảnh báo khí 
tượng thủy văn trong điều 
kiện bình thường và nguy 
hiểm; Quyết định số 2053/
QĐ-TTg về việc ban hành kế 

hoạch thực hiện thỏa thuận 
Paris về biến đổi khí hậu; 
Nghị quyết số 93/NQ-CP về 
việc phê duyệt thỏa thuận 
Paris thực hiện công ước 
khung của Liên hợp quốc về 
biến đổi khí hậu; Quyết định 
số 1084/QĐ-UBND về phê 
duyệt kế hoạch hành động 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
giai đoạn 2011-2015, tầm 
nhìn đến năm 2025.

Kết thúc hội nghị, Báo 
cáo viên tiến hành giải đáp 
thắc mắc trong quá trình 
triển khai thi hành Luật Khí 
tượng thủy văn và các văn 
bản hướng dẫn thi hành.

Luật Khí tượng thủy văn 
được ban hành đã góp phần 

hoàn chỉnh thêm một bước 
hệ thống pháp luật của 
ngành Tài nguyên và Môi 
trường, không chỉ tạo hành 
lang pháp lý để thúc đẩy sự 
phát triển toàn diện Ngành 
Khí tượng Thủy văn Việt 
Nam mà còn tạo điều kiện 
cho sự tham gia của tổ chức, 
cá nhân vào hoạt động khí 
tượng thủy văn, đáp ứng 
yêu cầu ngày càng đa dạng 
của công tác phòng, chống, 
giảm nhẹ thiên tai, ứng phó 
với biến đổi khí hậu, bảo vệ 
an toàn tính mạng, tài sản, 
góp phần phát triển bền 
vững kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh quốc gia./.

 Tin, ảnh: Khúc Ngọc Hà

Trung tâm CNTT TN&MT

Toàn cảnh Hội nghị.
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Ngày 20 tháng 02 năm 
2017 Chi đoàn thanh 
niên Sở Tài nguyên 

và Môi trường tổ chức Đại 
hội Chi đoàn Sở nhiệm kỳ 
2017-2019. Đến dự và chỉ 
đạo Đại hội có đồng chí 
Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí 
thư Đảng ủy, Phó Giám 
đốc Sở Tài nguyên và Môi 
trường; đồng chí Trần Thị 
Kim Thoa - Phó Bí thư Đoàn 
Dân Chính Đảng tỉnh; đại 
diện các Chi bộ trực thuộc 

Đảng ủy Sở, Trưởng, phó 
các phòng, đơn vị trực thuộc 
Sở và toàn thể 52 đoàn viên.

Tại Đại hội, các đại biểu 
đã được nghe báo cáo tổng 
kết công tác Đoàn và phong 
trào thanh thiếu niên nhiệm 
kỳ 2014 - 2017, phương 
hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2017 - 2019; báo cáo kiểm 
điểm Ban Chấp hành khóa 
VIII nhiệm kỳ 2014 - 2017; 
báo cáo kết quả thẩm tra 
tư cách đoàn viên. Trong 

nhiệm kỳ qua, được sự 
quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ 
của cấp ủy Đảng, lãnh đạo 
Sở, Đoàn DCĐ tỉnh cùng 
với sự nỗ lực của toàn thể 
đoàn viên thanh niên, Chi 
Đoàn Sở TN&MT Điện Biên 
đã triển khai thực hiện hiệu 
quả các lĩnh vực của ngành 
TN&MT. Các mặt hoạt động 
đạt và vượt so với chỉ tiêu 
Nghị quyết Đại hội nhiệm 
kỳ 2014 - 2017 đề ra: Công 
tác tuyên truyền, giáo dục; 

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
LẦN THỨ IX NHIỆM KỲ 2017 - 2019

Văn nghệ chào mừng Đại hội.
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Phong trào thi đua “Xung 
kích phát triển kinh tế - xã 
hội và bảo vệ an ninh Tổ 
quốc”; Phong trào “Đồng 
hành với thanh niên trên 
con đường lập thân, lập 
nghiệp”;… Trong nhiệm kỳ 
Chi đoàn đã giới thiệu được 
12 đồng chí đoàn viên ưu 
tú cho Đảng theo dõi, trong 
đó có 6 đồng chí đã được 
kết nạp Đảng và 3 đồng chí 
đang hoàn thiện hồ sơ kết 
nạp Đảng.

Tiếp đó, Đại hội đã được 
nghe các ý kiến thảo luận, 
tham gia góp ý kiến của các 
đoàn viên đối với những 
mặt đã đạt được cũng như 
những hạn chế, tồn tại trong 
quá trình hoạt động của 
Đoàn trong nhiệm kỳ qua, 
đồng thời nêu lên những đề 
xuất, kiến nghị để tổ chức 
Đoàn triển khai hoạt động 

có hiệu quả hơn trong nhiệm 
kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại 
hội, đồng chí Ngôn Ngọc 
Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó Giám đốc Sở ghi nhận 
và biểu dương những thành 
tích Đoàn Sở TN&MT đã đạt 
được trong nhiệm kỳ qua, 

đồng thời nhấn mạnh: Trong 
nhiệm kỳ 2017 - 2019 Chi 
đoàn Sở TN&MT cần tiếp 
tục tăng cường công tác 
tuyên truyền giáo dục chính 
trị tư tưởng cho đoàn viên 
thanh niên; mỗi cán bộ Đoàn 
và đoàn viên từ vị trí công 
việc của mình phải luôn học 
hỏi tự rèn luyện bản thân, 
ý thức lối sống; chú trọng 
nâng cao năng lực, trình độ 
chuyên môn, nâng cao hiệu 
quả công việc là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu. Đồng 
chí yêu cầu tổ chức Đoàn 
tiếp tục bồi dưỡng đoàn 
viên ưu tú để giới thiệu cho 
Đảng, cũng như chăm lo 
cho thế hệ trẻ thiếu niên, 
nhi đồng; khuyến khích các 
đoàn viên tham gia các môn 
thể thao thường xuyên để 

Đ/c Ngôn Ngọc Khuê - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 
phát biểu tại Đại hội.

Đ/c Trần Thị Kim Thoa - Phó Bí thư Đoàn Dân Chính Đảng 
tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành khóa mới. (Xem tiếp trang 17)
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Sáng ngày 26/4/2017, 
Đoàn giám sát Ban 
kinh tế - Ngân sách 

HĐND tỉnh do đồng chí Vùi 
Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh 
tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm 
trưởng đoàn có buổi làm việc 
với Sở TNMT tỉnh Điện Biên 
về nội dung “Việc giao đất, cho 
thuê đất, quản lý và sử dụng 
đất phi nông nghiệp của tỉnh 
Điện Biên đối với các tổ chức, 
đơn vị trên địa bàn tỉnh đến 
năm 2016”. Làm việc với Đoàn 
giám sát có đồng chí Ngôn 
Ngọc Khuê - Phó Giám đốc Sở 
TNMT. 

Tại buổi làm việc, đồng chí 
Ngôn Ngọc Khuê - Phó Giám 
đốc Sở TNMT đã báo cáo về 
việc giao đất, cho thuê đất, 
quản lý và sử dụng đất phi 
nông nghiệp đối với các tổ 
chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh 
đến năm 2016.

Theo đó, công tác giao đất, 
cho phép các tổ chức thuê đất 
để sử dụng đất phi nông nghiệp 
được thực hiện theo đúng các 
quy định của pháp luật về đất 
đai. Tính đến năm 2016, đã 
tiến hành giao đất cho Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch quản 
lý, sử dụng tại 24 điểm sử 

dụng đất; giao đất quốc phòng 
tại 60 điểm sử dụng đất; cho 
thuê 444 điểm sử dụng đất. 
Trên địa bàn tỉnh, có 122 đơn 
vị thuê đất với tổng số tiền thuê 
đất phải nộp là 37,471 tỷ, trong 
đó: số tiền còn nợ là 5,858 tỷ 
đồng. 

Đối với công tác thanh tra, 
kiểm tra việc chấp hành các 
quy định của pháp luật về đất 
đai và xử lý vi phạm pháp luật 
về đất đai từ năm 2010 đến 
nay, trong kỳ báo cáo, Sở đã 
thực hiện 13 cuộc thanh tra, 
kiểm tra và phát hiện một số 
tổ chức được giao đất, thuê 
đất vi phạm hành chính về lĩnh 

vực đất đai. Bên cạnh đó, Sở 
phối hợp với Sở Xây dựng, 
Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, 
Cục Thuế tỉnh thực hiện kiểm 
tra, xử lý các vi phạm pháp luật 
đất đai của các tổ chức được 
Nhà nước giao đất, cho thuê 
đất trên địa bàn tỉnh.

 Làm việc với Đoàn giám 
sát, Sở TNMT đã tiếp thu, trao 
đổi và giải trình về tình hình 
quản lý sử dụng đất phi nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm 
làm rõ hơn các nội dung trong 
báo cáo của Sở TNMT.

Kết luận buổi làm việc, đồng 
chí Vùi Văn Nguyện đề nghị 
Sở TNMT thực hiện giải quyết 

GIÁM SÁT VIỆC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, 
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 

TẠI SỞ TNMT ĐIỆN BIÊN

Đ/c Vùi Văn Nguyện, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách 
phát biểu tại buổi làm việc.
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những tồn tại và đề xuất giải 
pháp cụ thể hơn trong công tác 
quản lý sử dụng đất phi nông 
nghiệp của các tổ chức, đơn 
vị được giao đất, cho thuê đất 
trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 
yêu cầu Sở TNMT tiếp tục cung 
cấp, bổ sung hồ sơ, tài liệu tại 
một số điểm giao đất, cho thuê 
đất để Đoàn giám sát hoàn 
thiện báo cáo trình HĐND tỉnh.

Trong thời gian tới, Đoàn 
giám sát tiếp tục thực hiện giám 
sát về đất phi nông nghiệp tại 
Sở Văn hóa, Thể thao & Du 
lịch và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 
Điện Biên theo kế hoạch./.

Tin, ảnh: Bích Ngọc 

Trung tâm CNTT TN&MT

Đ/c Ngôn Ngọc Khuê - Phó Giám đốc Sở phát biểu  
tại buổi làm việc.

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG...

rèn luyện sức khỏe; đặc biệt 
BCH Chi đoàn cần có kế 
hoạch, quy hoạch đào tạo, 
nuôi dưỡng, sắp xếp nhân 
sự phù hợp nhằm nâng cao 
hiệu quả trong phong trào 
đoàn; Đại diện BTV Đoàn 
DCĐ tỉnh đồng chí Trần Thị 
Kim Thoa - Phó Bí thư Đoàn 
Dân Chính Đảng tỉnh đã có 
các ý kiến đóng góp về công 
tác đoàn, tuyên truyền cho 
đoàn viên thanh niên hiểu 
biết thêm về pháp luật, mỗi 
đoàn viên cần xác định mục 
tiêu của bản thân là công tác 
chuyên môn, đổi mới sinh 
hoạt đoàn thu hút đoàn viên 

thanh niên tham gia công 
tác chăm sóc giáo dục thiếu 
niên nhi đồng ...

Đại hội đã bầu Ban chấp 
hành nhiệm kỳ 2017 - 2019 
gồm có 05 đồng chí và trực 
tiếp bầu ra Bí thư và Phó bí 
thư. Thay mặt cho Ban chấp 
hành khóa mới, đồng chí 
Nguyễn Văn Tới bày tỏ niềm 
tự hào, phấn khởi được 
Đại hội tín nhiệm bầu vào 
Ban chấp hành Sở TN&MT 
nhiệm kỳ 2017 - 2019 và 
hứa với Đại hội: Ban chấp 
hành khóa mới sẽ khắc 
phục mọi khó khăn, đoàn 
kết, thống nhất quyết tâm 
xây dựng Chi đoàn thanh 
niên Sở TN&MT ngày càng 

phát triển vững mạnh.

Đại hội Chi đoàn thanh 
niên Sở TN&MT nhiệm kỳ 
2017 - 2019 là một sự kiện 
chính trị quan trọng thể hiện 
ý chí, nguyện vọng và quyết 
tâm của đoàn viên thanh 
niên Sở Tài nguyên và Môi 
trường. Tuổi trẻ ngành Tài 
nguyên và Môi trường quyết 
tâm cùng tuổi trẻ trong tỉnh 
nguyện phấn đấu hết mình 
thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng, Đại hội 
Đoàn các cấp đề ra, góp 
phần hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chuyên môn, nhiệm vụ 
chính trị của đơn vị./.

(Tiếp theo trang 15)
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Ngày 22/05 hàng năm 
được Liên hợp quốc 
chọn là Ngày quốc tế 

đa dạng sinh học với mục 
tiêu nâng cao nhận thức 
cộng đồng về đa dạng sinh 
học. Chủ đề Ngày quốc tế đa 
dạng sinh học năm 2017 là 
“Đa dạng sinh học và Du lịch 
bền vững”.

 Để hưởng ứng Ngày quốc 
tế đa dạng sinh học năm 
2017, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đề nghị các cơ quan, 
địa phương chỉ đạo các đơn 

vị trực thuộc phối hợp với các 
cơ quan thông tin đại chúng 
tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến nhằm nâng cao nhận 
thức của quần chúng nhân 
dân, đặc biệt là giới trẻ, các 
doanh nghiệp biết được tầm 
quan trọng về giá trị, vai trò 
của đa dạng sinh học, bảo tồn 
đa dạng sinh học và du lịch 
bền vững đối với phát triển 
kinh tế - xã hội; tuyên truyền 
thực hiện quy định pháp luật 
về bảo tồn đa dạng sinh học; 
huy động cộng đồng cùng 
tham gia vào các hoạt động 

bảo tồn và sử dụng bền vững 
đa dạng sinh học, phát triển 
du lịch sinh thái, du lịch bền 
vững.

Đồng thời, tổ chức phát 
động các phong trào như: 
bảo vệ môi trường; bảo tồn 
đa dạng sinh học; sử dụng 
hợp lý và tiết kiệm các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên; trồng, 
chăm sóc và bảo vệ cây 
xanh; bảo vệ nguồn nước; 
lồng ghép các hoạt động thúc 
đẩy việc thực hiện các mô 
hình du lịch bền vững.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017:

“ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ DU LỊCH BỀN VỮNG”
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Ngoài ra, tùy điều kiện cụ 
thể, các cơ quan tiến hành 
các hoạt động truyền thông 
thích hợp như mít tinh kỷ 
niệm Ngày quốc tế đa dạng 
sinh học; tổ chức các cuộc thi 
tìm hiểu, triển lãm, xây dựng 
phim, phóng sự với chủ đề 
về đa dạng sinh học và phát 
triển kinh tế -xã hội, bảo tồn 
đa dạng sinh học trong phát 
triển du lịch sinh thái, du lịch 
bền vững...; treo áp phích, 
tranh cổ động, in tờ rơi và các 
hoạt động tuyên truyền khác 
tại cơ quan, địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đề nghị các cơ quan 
tổ chức thực hiện tốt các hoạt 
động hưởng ứng Ngày quốc 
tế đa dạng sinh học và báo 
cáo kết quả thực hiện về Bộ 
để theo dõi, tổng hợp và đúc 
kết kinh nghiệm.

Bảo tồn đa dạng sinh 
học và Du lịch bền vững

Đại hội đồng Liên hợp 
quốc lần thứ 70 đã quyết định 
năm 2017 là “Năm quốc tế 
về Du lịch bền vững để phát 
triển”. Trên tinh thần đó, Công 
ước Đa dạng sinh học đã lựa 
chọn chủ đề “Đa dạng sinh 
học và Du lịch bền vững” cho 
Ngày Quốc tế đa dạng sinh 
học 2017.

Đa dạng sinh học, ở cấp 
độ loài và hệ sinh thái là nền 
tảng của du lịch. Việc nhận 
thức được tầm quan trọng to 
lớn của kinh tế du lịch của các 
khu vực có cảnh quan hấp 

dẫn và giàu đa dạng sinh học 
tạo cơ sở cho việc bảo tồn đa 
dạng sinh học. Nhiều vấn đề 
được giải quyết trong khuôn 
khổ Công ước Đa dạng sinh 
học trực tiếp ảnh hưởng tới 
ngành du lịch. Ngành du lịch 
được quản lý tốt có thể góp 
phần quan trọng nhằm giảm 
các nguy cơ hoặc duy trì/tăng 
cường, đối với các quần thể 
các loài hoang dã và các giá 
trị đa dạng sinh học thông 
qua doanh thu du lịch.

Du lịch có vai trò quan 
trọng đối với các lĩnh vực 
trọng tâm của phát triển bền 
vững, cụ thể là:

Tăng trưởng kinh tế toàn 
diện và bền vững

+ Tăng 4% số lượt khách 
du lịch quốc tế hàng năm trở 
lên kể từ năm 2009.

+ Đóng góp 7% tổng xuất 
khẩu trên thế giới và 30% 
xuất khẩu dịch vụ thế giới.

+ Đóng góp 1,5 nghìn tỷ 
USD xuất khẩu từ du lịch 
quốc tế vào năm 2015.

+ Đóng góp 10% GDP thế 
giới.

Sự hòa nhập xã hội, việc 
làm và giảm nghèo

+ Một trong mười một 
công việc phổ biến nhất toàn 
cầu.

+ Ngành xuất khẩu lớn 
nhất ở nhiều nước đang phát 
triển.

+ 57% khách du lịch quốc 
tế năm 2030 từ các nền kinh 

tế mới nổi.
+ Số lao động nữ gần gấp 

đôi so với các ngành khác.
Hiệu quả tài nguyên, bảo 

vệ môi trường và biến đổi khí 
hậu.

+ Cam kết giảm 5% lượng 
phát thải CO2 trên thế giới.

+ Tăng tài trợ cho bảo tồn 
di sản, động vật hoang dã và 
môi trường.

+ Có thể là một phương 
tiện để bảo vệ và phục hồi đa 
dạng sinh học.

+ Phải quản lý bền vững 
1,8 tỷ khách quốc tế dự kiến 
trong năm 2030.

Các giá trị văn hóa, đa 
dạng và di sản

+ Phục hồi các hoạt động 
truyền thống và phong tục tập 
quán.

+ Trao quyền cho cộng 
đồng và nuôi dưỡng niềm tự 
hào trong họ.

+ Tăng cường sự đa dạng 
văn hoá.

+ Nâng cao nhận thức về 
giá trị di sản.

- Hiểu biết lẫn nhau, hòa 
bình và an ninh

+ Xóa bỏ rào cản và xây 
dựng các liên kết giữa khách 
du lịch và cộng đồng địa 
phương.

+ Tạo cơ hội cho những 
cuộc gặp gỡ văn hoá để xây 
dựng hòa bình.

(Xem tiếp trang 24)
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Ngày 10 tháng 4 năm 
2017, Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Điện Biên đã ban 

hành Quy chế quản lý hoạt 
động khoáng sản trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 
08/2017/QĐ-UBND. 

Trên cơ sở chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn được giao, tùy 
theo tính chất, nội dung của 
công tác quản lý hoạt động 
khoáng sản, các cơ quan trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên thực hiện 
theo đúng nguyên tắc, nghiệp 
vụ, chuyên môn, chế độ bảo mật 
của mỗi cơ quan, bảo đảm kết 
quả phối hợp đạt chất lượng và 
thời gian yêu cầu; đảm bảo tính 
thống nhất, tập trung; không hình 
thức, chồng chéo, bỏ sót nhiệm 
vụ làm ảnh hưởng đến hiệu quả 
chung về công tác quản lý hoạt 
động khoáng sản; Đảm bảo sự 
phối hợp đồng bộ; đề cao trách 
nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ 
quan phối hợp. 

Theo đó, thẩm quyền và 
trách nhiệm của Sở Tài nguyên 
và Môi trường được quy định tại 
Điều 4:

1. Chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan xây dựng, 
trình Uỷ ban nhân dân tính ban 
hành văn bản quy phạm pháp 
luật, văn bản hướng dẫn thực 
hiện các quy định của Nhà nước 
về quản lý, bảo vệ khoáng sản 
và hoạt động khoáng sản trên 
địa bàn tỉnh; tổ chức triển khai 

thực hiện các quy định của pháp 
luật về hoạt động khoáng sản 
sau khi được phê duyệt, ban 
hành.

2. Chủ trì, phối hợp với Sở 
Công Thương, Sở Xây dựng lập 
Quy hoạch thăm dò, khai thác 
và sử dụng khoáng sản của địa 
phương theo quy định.

3. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh 
quyết định thành lập Hội đồng 
đấu giá quyền khai thác khoáng 
sản trong trường hợp khu vực 
đưa ra đấu giá có cấu trúc địa 
chất phức tạp hoặc trong trường 
hợp không thuê được tổ chức 
bán đấu giá chuyên nghiệp.

4. Chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan xây dựng giá 
khởi điểm của mỗi phiên đấu giá 
quyền khai thác khoáng sản, gửi 
Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy 
ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 
xác định tiền đặt trước, trình Chủ 
tịch Hội đồng đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản tỉnh ban hành 
quyết định phê duyệt hoặc ban 
hành quyết định phê duyệt tiền 
đặt trước trong mỗi phiên đấu 
giá trước khi tổ chức phiên đấu 
giá quyền khai thác khoáng sản 
trong trường hợp thuê tổ chức 
bán đấu giá chuyên nghiệp thực 
hiện phiên đấu giá; xác định 
bước giá.

5. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
thành lập Hội đồng thẩm định đề 
án thăm dò khoáng sản theo quy 
định của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường.

6. Trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh thành lập Hội đồng tư vấn 
kỹ thuật thẩm định Báo cáo kết 
quả thăm dò khoáng sản theo 
quy định tại Khoản 3, Điều 34, 
Nghị định số 158/2016/NĐ-CP 
ngày 29 tháng 11 năm 2016 
của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật 
Khoáng sản; trình Ủy ban nhân 
dân tỉnh công nhận chỉ tiêu tính 
trữ lượng khoáng sản thuộc 
thẩm quyền phê duyệt của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh.

7. Chủ trì, phối hợp với Sở 
Công Thương, Sở Xây dựng 
khoanh định các khu vực có 
khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ 
báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh 
đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi 
trường công bố theo quy định.

8. Chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan có liên quan khoanh 
định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 
quyết định khu vực không đấu 
giá quyền khai thác khoáng sản; 
hàng năm lập, trình ủy ban nhân 
dân tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu 
giá quyền khai thác khoáng sản 
thuộc thẩm quyền cấp phép của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh.

9. Tiếp nhận và thẩm định 
hồ sơ cấp, gia hạn, trả lại Giấy 
phép thăm dò khoáng sản, Giấy 
phép khai thác khoáng sản, Giấy 
phép khai thác tận thu khoáng 
sản; hồ sơ trả lại một phần diện 
tích khu vực thăm dò, khu vực 
khai thác khoáng sản; hồ sơ 

ĐIỆN BIÊN
quản lý hoạt động khoáng sản
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chuyển nhượng quyền thăm dò 
khoáng sản, quyền khai thác 
khoáng sản; hồ sơ phê duyệt trữ 
lượng khoáng sản; hồ sơ đóng 
cửa mỏ khoáng sản thuộc thẩm 
quyền cấp phép, phê duyệt của 
Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy 
định. Chịu trách nhiệm trước 
pháp luật và trước Uỷ ban nhân 
dân tỉnh trong việc thẩm định, 
trình Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp 
giấy phép hoạt động khoáng sản 
thuộc thẩm quyền của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh.

10. Là Cơ quan thường trực 
chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước và 
sau phiên đấu giá quyền khai 
thác khoáng sản.

11. Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ 
Giám đốc điều hành mỏ; yêu cầu 
tổ chức, cá nhân được cấp phép 
khai thác khoáng sản phải thông 
báo về Giám đốc điều hành mỏ 
theo quy định.

12. Kiểm tra thực địa, xác 
định các vấn đề liên quan báo 
cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chấp 
thuận hoặc không chấp thuận 
bằng văn bản việc khảo sát thực 
địa, lấy mẫu trên mặt đất phục 
vụ công tác lập đề án thăm dò 
khoáng sản trong trường hợp 
quy định tại Điều 37 Luật Khoáng 
sản; tổ chức giao mốc giới khu 
vực thăm dò, khu vực khai thác 
cho các tổ chức, cá nhân được 
cấp giấy phép.

13. Quản lý, lưu trữ và cung 
cấp thông tin, tư liệu về khoáng 
sản thuộc thẩm quyền cấp giấy 
phép hoạt động khoáng sản của 
Ủy ban nhân dân tỉnh; thống kê, 
kiểm kê trữ lượng khoáng sản 
đã được phê duyệt; báo cáo tình 
hình hoạt động khoáng sản tại 
địa phương theo quy định.

14. Tổ chức kiểm tra việc 
thực hiện các biện pháp bảo 
vệ môi trường trong hoạt động 
khoáng sản theo quy định của 
pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn 
tổ chức, cá nhân được cấp giấy 
phép khai thác khoáng sản thực 
hiện việc ký quỹ cải tạo, phục hồi 
môi trường theo quy định; giám 
sát công tác đóng cửa mỏ.

15. Thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật về khoáng 
sản; giải quyết tranh chấp, khiếu 
nại, tố cáo về hoạt động khoáng 
sản; xử lý hoặc kiến nghị xử lý 
các vi phạm pháp luật về khoáng 
sản theo quy định của pháp luật; 
thông báo thời hạn phải khắc 
phục những vi phạm trong hoạt 
động khoáng sản của các tổ 
chức, cá nhân được cấp giấy 
phép hoạt động khoáng sản.

16. Phối hợp với các Sở, 
ban, ngành, Uỷ ban nhân dân 
các huyện, thành phố, thị xã 
(sau đây gọi chung là Uỷ ban 
nhân dân cấp huyện) trong việc 
ngăn chặn hoạt động khoáng 
sản trái phép; đôn đốc, kiểm tra 
việc thực hiện của các cấp, các 
ngành được giao nhiệm vụ trong 
Quy chế này.

17. Khoanh định các khu vực 
cấm, tạm thời cấm hoạt động 
khoáng sản thuộc lĩnh vực quản 
lý, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh 
đề nghị cấp có thẩm quyền phê 
duyệt.

18. Chủ trì, phối hợp với các 
Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân 
dân các huyện, thành phố, thị xã 
trong việc tổ chức tuyên truyền, 
phổ biến pháp luật về khoáng 
sản.

19. Tiếp nhận báo cáo định 
kỳ hàng năm về tình hình hoạt 

động khoáng sản của các tổ 
chức, cá nhân, Uỷ ban nhân dân 
cấp huyện; tổng hợp báo cáo 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường và gửi 
bản sao báo cáo cho Sở Công 
Thương, Sở Xây dựng để phối 
hợp quản lý.

20. Hàng năm, trước ngày 15 
tháng 12 xây dựng, phê duyệt 
chương trình, kế hoạch thanh 
tra, kiểm tra chuyên ngành theo 
quy định.

21. Trước ngày 30/6 hàng 
năm, có trách nhiệm chủ trì, phối 
hợp Sở Xây dựng, Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 
các ngành, đơn vị liên quan và 
ủy ban nhân dân cấp huyện 
công bố trên các phương tiện 
thông tin đại chúng và công khai 
tới tận ủy ban nhân dân cấp xã 
về danh mục, bản đồ khu vực 
có mỏ cát, sỏi lòng sông, suối 
sử dụng làm vật liệu xây dựng 
thông thường thuộc trường hợp 
phải thăm dò, cấp phép khai 
thác, đấu giá khai thác hoặc 
không đấu giá khai thác theo 
quy định của Luật Khoáng sản; 
danh mục, sơ đồ, tiêu chí xác 
định khu vực cát, sỏi lòng sông, 
suối quy mô nhỏ lẻ, không thành 
mỏ, cát sỏi bồi tụ không thường 
xuyên được sử dụng làm vật liệu 
xây dựng thông thường.

Quyết định này có hiệu lực 
kể từ ngày 20/4/2017 và thay 
thế Quyết định số 04/2014/
QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của 
UBND tỉnh Điện Biên ban hành 
Quy chế hoạt động khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tin: Trần Phan
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Ngày 7/3/2017, 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 Nậm 
Mu 2, công trình nằm trên địa 
bàn xã Mường Mùn, xã Mùn 
Chung huyện Tuần Giáo và 
xã Mường Báng, huyện Tủa 
Chùa, tỉnh Điện Biên.

Đây là 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 dự 
án thủy điện Nậm Mu 2 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, ảnh: Đỗ Thủy

KIỂM TRA, KHẢO SÁT THỰC ĐỊA ĐỐI VỚI VIỆC XIN CẤP GIẤY PHÉP 
KHAI THÁC NƯỚC MẶT CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NẬM MU 2

Đoàn kiểm tra thực địa Nhà máy thủy điện Nậm Mu 2.
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Phong trào thi đua “Xây 
dựng cơ quan văn hoá 
và ngày làm việc 8 giờ 

có chất lượng, hiệu quả” do 
Công đoàn Viên chức Việt 
Nam phát động từ năm 2007, 
phong trào đã có sức lan tỏa 
rộng khắp, thu hút được đông 
đảo đội ngũ  cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao 
động tham gia, hưởng ứng. 
Góp phần nâng cao tinh thần 
trách nhiệm, tự giác làm việc 
8 giờ có chất lượng, hiệu 
quả; tạo nên không khí làm 
việc khẩn trương, nghiêm 
túc, khoa học; rèn luyện tác 
phong chuẩn mực, thái độ 
văn minh, lối sống văn hóa.

Trong 10 năm (2007- 
2017) phong trào đã đi vào 
thực tiễn, môi trường làm 
việc của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao 
động trong ngành được xây 
dựng và duy trì, tạo không 
khí làm việc khoa học, khẩn 
trương, nghiêm túc. Mỗi 
người lao động đều ý thức 
được việc chấp hành nghiêm 
giờ giấc, các nội quy, quy chế 
của cơ quan, đơn vị, làm việc 
hết năng suất, không tranh 
thủ giờ làm việc để làm việc 
riêng, không sử dụng máy vi 
tính vào các công việc khác 

ngoài chuyên môn, thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí các 
tài sản của cơ quan như: vật 
tư, văn phòng phẩm, điện, 
nước…

Bên cạnh đó Sở Tài 
nguyên và Môi trường chú 
trọng xây dựng môi trường 
làm việc khang trang, lành 
mạnh thông qua việc giữ 
vệ sinh môi trường, trang bị 
các phương tiện, điều kiện 
làm việc thuận lợi cho cán 
bộ, công chức, viên chức, 
người lao động. Đặc biệt tại 
bộ phận một cửa của Sở 
còn quan tâm đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, rút 
ngắn thời gian giao dịch, trả 
kết quả, bố trí những cán bộ, 
công chức có trình độ chuyên 
môn, phẩm chất đạo đức 
đảm nhiệm các vị trí công tác 
thường xuyên tiếp xúc dân…
Do đó môi trường làm việc 
được cải thiện, nâng cao ý 
thức trách nhiệm của mỗi cán 
bộ, công chức, viên chức khi 
thực hiện nhiệm vụ.

 Về thực hiện ngày làm việc 
8 giờ có chất lượng hiệu quả: 
Hơn 90% cán bộ, công chức, 
viên chức chấp hành nghiêm 
túc thời gian làm việc 8 giờ. 
Việc cụ thể hóa các tiêu chí 
của cuộc vận động “xây dựng 

người cán bộ, công chức, 
viên chức trung thành, sáng 
tạo, tận tụy, gương mẫu” gắn 
với các tiêu chuẩn thi đua của 
công đoàn cơ quan, đơn vị: 
Thực hiện phát động phong 
trào thi đua, đăng ký thi đua 
trọng tâm là phong trào thi 
đua “Lao động giỏi, lao động 
sáng tạo”; nhằm xây dựng 
người cán bộ “Trung thành, 
sáng tạo, tận tụy gương mẫu” 
và thực hiện Chỉ thị số 05/
CT-TW ngày 15/5/2015 của 
Bộ Chính trị về đẩy mạnh 
học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh, đối với lao động nữ 
“Giỏi việc nước, đảm việc 
nhà”. 

Qua cuộc phát động hàng 
năm số sáng kiến, giải pháp 
ngày càng tăng về số lượng và 
nâng cao về chất lượng hiệu 
quả đã góp phần thiết thực 
trong công tác quản lý nhà 
nước về lĩnh vực Tài nguyên 
và Môi trường điển hình như: 
Giải pháp tăng cường quản lý 
tài nguyên nước trên địa bàn 
tỉnh; Giải pháp thẩm định kế 
hoạch sử dụng đất hàng năm 
cấp huyện… Trên cơ sở phát 
động các phong trào thi đua 
và đưa ra các tiêu chí cụ thể 
nhằm giúp cán bộ, công chức, 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN 10 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA 
“XÂY DỰNG CƠ QUAN VĂN HÓA VÀ NGÀY LÀM VIỆC 8 GIỜ CÓ CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ”  
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viên chức, và người lao động 
ngày càng được tri thức hóa, 
có trình độ học vấn, chuyên 
môn, kỹ năng nghề nghiệp 
cao, có khả năng tiếp cận làm 
chủ khoa học - công nghệ 
tiên tiến, hiện đại trong điều 
kiện phát triển kinh tế tri thức; 
thích ứng nhanh với cơ chế 
thị trường và hội nhập kinh tế 
quốc tế; có bản lĩnh chính trị 
vững vàng, có tác phong làm 
việc chuyên nghiệp và tính kỷ 
luật lao động cao.         

Việc tổng kết 10 năm thực 
hiện phong trào thi đua là tạo 
cơ sở để đẩy mạnh hơn nữa 
phong trào thi đua “Xây dựng 
cơ quan văn hóa và ngày 
làm việc 8 giờ có chất lượng, 
hiệu quả”, gắn với việc tuyên 
truyền và thực hiện chương 
trình tổng thể cải cách hành 
chính Nhà nước; cuộc vận 
động xây dựng người cán bộ, 
công chức, viên chức “Trung 
thành, sáng tạo, tận tụy, 
gương mẫu”; thực hiện Chỉ 
thị số 05/CT-TW Bộ Chính 

trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh, với 
các phong trào thi đua yêu 
nước khác như phong trào 
“Lao động giỏi, lao động sáng 
tạo”; “Giỏi việc nước, đảm 
việc nhà”; xây dựng cơ quan 
“Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo 
an toàn vệ sinh lao động”… 
trong cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động.

    Tin: Trần Mai
Trung tâm CNTTTNMT

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học...

+ Một lĩnh vực linh hoạt có 
khả năng phục hồi nhanh từ 
các mối đe dọa an ninh.

+ Một công cụ ngoại giao 
mềm

 Du lịch liên quan tới phần 
lớn trong số 20 Mục tiêu Ai-
chi về Đa dạng sinh học. Đối 
với một số Mục tiêu (như Mục 
tiêu 5, 8, 9, 10 và 12) chủ yếu 
nhằm đảm bảo việc kiểm soát 
và quản lý tốt hơn nhằm giảm 
thiệt hại đối với đa dạng sinh 
học từ du lịch. Đối với một số 
Mục tiêu khác (như Mục tiêu 
1, 11, 15, 18 và 20) lại thể 
hiện sự đóng góp tích cực 
của du lịch đến nhận thức về 
đa dạng sinh học, các khu 
bảo tồn, việc phục hồi môi 
trường sống, tham gia của 
cộng đồng và huy động nguồn 

lực. Một khía cạnh khác là sự 
lồng ghép giữa đa dạng sinh 
học và sự bền vững vào các 
chính sách phát triển và các 
mô hình kinh doanh bao gồm 
cả du lịch, qua đó hỗ trợ Mục 
tiêu Aichi về đa dạng sinh học 
số 2 và số 4.

Kỷ niệm Ngày quốc tế về 
Đa dạng sinh học với chủ đề 
về “Đa dạng sinh học và Du 
lịch bền vững” tạo cơ hội nâng 
cao nhận thức và hành động 
đối với những đóng góp quan 
trọng của du lịch bền vững 
cho sự phát triển kinh tế, bảo 
tồn và sử dụng bền vững đa 
dạng sinh học đối với cộng 
đồng, các nhà hoạch định 
chính sách công và tư nhân 
nhằm huy động sự tham gia 
của tất cả các bên liên quan 
làm cho du lịch trở thành chất 
xúc tác cho sự thay đổi tích 

cực. Bên cạnh đó, chủ đề này 
cũng tạo cơ hội góp phần vào 
các sáng kiến đang triển khai 
như Chương trình Du lịch 
Bền vững trong khuôn khổ 
Chương trình 10 năm về Tiêu 
thụ và Sản xuất bền vững và 
thúc đẩy Hướng dẫn CBD 
về Đa dạng sinh học và Phát 
triển Du lịch. Ngoài ra, trong 
khuôn khổ Chương trình nghị 
sự toàn cầu 2030 về Phát 
triển bền vững và các Mục 
tiêu phát triển bền vững, Năm 
quốc tế đa dạng sinh học 
nhằm hỗ trợ thay đổi về chính 
sách, hành vi kinh doanh và 
tiêu dùng đối với một ngành 
du lịch bền vững hơn có thể 
đóng góp cho các Mục tiêu 
phát triển bền vững./.

Trung tâm CNTT TN&MT 
(B/s)

(Tiếp theo trang 19)
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Nhằm nâng cao nhận 
thức của toàn thể 
nhân dân về tầm quan 

trọng của việc bảo vệ môi 
trường, phát triển bền vững, 
ứng phó với biến đổi khí hậu, 
sử dụng tiết kiệm các nguồn 
tài nguyên, ngày 18-5-2017, 
UBND tỉnh Điện Biên ban 
hành Kế hoạch số 1367/KH-
UBND yêu cầu các sở, ban, 
ngành, tổ chức, đoàn thể 
chính trị, xã hội, UBND các 
huyện, thành phố tổ chức các 
hoạt động thiết thực hưởng 
ứng các sự kiện: Ngày Môi 
trường thế giới, Ngày Quốc 
tế Đa dạng sinh học năm 
2017 tạo thành chuỗi hoạt 
động thuộc “Tháng hành 
động vì môi trường”; trong 
đó tập trung vào những hoạt 
động cụ thể sau:

1. Tiếp tục quán triệt, 
triển khai thực hiện hiệu quả 
Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 
31/8/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về một số nhiệm 
vụ, giải pháp cấp bách vê bảo 
vệ môi trường; Chiến lược 
quốc gia về đa dạng sinh học 
đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030; Công ước về Đa 
dạng sinh học và Công ước 

quốc tế về buôn bán các 
loại động, thực vật hoang dã 
nguy cấp; Chiến lược Bảo 
vệ môi trường quốc gia đến 
năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2014; Luật Đa dạng sinh 
học; Luật Bảo vệ rừng... đến 
toàn thể cán bộ và tầng lớp 
nhân dân.

2. Tăng cường kiểm tra, 
giám sát và xử lý triệt để các 
dự án có nguy cơ gây ô nhiễm 
cao; rà soát các quy hoạch, 
kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội, các dự án đầu tư 
phát triển đảm bảo thực hiện 
nghiêm túc mục tiêu “Không 
đánh đổi môi trường lấy phát 
triển kinh tế”.

3. Tổ chức các hoạt động 
cụ thể, thiết thực như: Ra 
quân làm vệ sinh môi trường, 
thu gom, xử lý chất thải, rác 
thải, giải quyết các vấn đề 
môi trường bức xúc, tồn đọng 
trên địa bàn dân cư; tổ chức 
trồng cây xanh; diễu hành, cổ 
động; treo băng rôn, panô, áp 
phích, khẩu hiệu về chủ đề 
môi trường, ứng phó biến đổi 
khí hậu tại các nơi công cộng, 
các tuyến đường chính, trụ 

sở cơ quan, trường học; tổ 
chức các Cuộc thi Sáng tác 
ảnh về bảo vệ môi trường; tổ 
chức tọa đàm trong công tác 
bảo vệ môi trường...

4. Khuyến khích các đơn 
vị, tổ chức, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, dịch vụ sử dụng 
công nghệ, sản phẩm thân 
thiện với môi trường, hạn chế 
sử dụng các nguồn nguyên 
liệu phát sinh nhiều khí thải 
gây hiệu ứng nhà kính.

5. Tố giác, lên án các hành 
động buôn bán, kinh doanh 
động vật hoang dã; khuyến 
khích tổ chức, cá nhân không 
sử dụng và tiêu thụ các sản 
phẩm có nguồn gốc từ động 
vật hoang dã; kịp thời phát 
hiện, ngăn ngừa và xử lý 
các hành vi gây ô nhiễm môi 
trường, ô nhiễm nguồn nước, 
làm suy kiệt tài nguyên đa 
dạng sinh học, hủy diệt hệ 
sinh thái; lồng ghép các hoạt 
động thúc đẩy thực hiện các 
mô hình du lịch bền vững.

6. Tổ chức mít tinh, các 
hoạt động ra quân hưởng 
ứng Ngày Môi trường thế giới 
và Ngày Quốc tế đa dạng 
sinh học năm 2017, trong đó:

TRIỂN KHAI “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG”
HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI, 

NGÀY QUỐC TẾ ĐA DẠNG SINH HỌC NĂM 2017
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Đối với cấp tỉnh: Tổ chức 
Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới và Ngày 
Quốc tế đa dạng sinh học 
năm 2017 tại trung tâm huyện 
Mường Nhé.

Đối với cấp huyện: Xây 
dựng kế hoạch và tổ chức 
mít tinh, ra quân hưởng ứng, 
tuyên truyền nâng cao ý thức 
trồng, chăm sóc cây xanh, 
bảo vệ môi trường; phát 
triển kinh tế xanh, sạch, bền 
vững... (mỗi huyện lựa chọn 
1 điểm mít tinh và tổ chức 
ra quân hưởng ứng tại địa 
phương).

 Giao Sở Tài nguyên và 
Môi trường: Hướng dẫn, theo 
dõi tình hình triển khai thực 
hiện kế hoạch tại các đơn vị, 
địa phương và tổng hợp báo 
cáo kết quả hoạt động hưởng 
ứng của các Sở, ngành, đoàn 
thể và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố trên địa bàn 
toàn tỉnh và gửi về UBND 
tỉnh trước ngày 30/7/2017 
để UBND tỉnh tổng hợp báo 
cáo Bộ Tài nguyên và Môi 
trường. Phối hợp với UBND 
huyện Mường Nhé tổ chức 
Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới và Ngày 
Quốc tế đa dạng sinh học 
năm 2017 tại trung tâm huyện 
vào sáng ngày 02/6/2017.

Các Sở ban ngành, các 
cơ quan, đơn vị và UBND 
các huyện, thị xã, thành phố: 
Căn cứ kế hoạch của UBND 
tỉnh triển khai xây dựng kế 
hoạch cụ thể hóa các hoạt 
động hưởng ứng để chỉ đạo 

và tổ chức triển khai đảm bảo 
hiệu quả, thiết thực, phù hợp 
với điều kiện, tình hình thực 
tế. Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, thông tin đến các cơ 
quan đơn vị, các cơ sở sản 
xuất kinh doanh đóng trên 
địa bàn và các tầng lớp nhân 
dân để tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng theo kế hoạch. Tổ 
chức treo băng rôn và thực 
hiện vệ sinh khu vực công 
sở, vận động cán bộ, công 
chức viên chức gương mẫu 
trong trồng, chăm sóc và bảo 
vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh 
nơi công sở và tại các khu 
cư trú, triển khai các phong 
trào, xây dựng các mô hình 
bảo vệ môi trường. Tổng hợp 
đánh giá kết quả triển khai 
các hoạt động “Tháng hành 
động về môi trường”, báo 
cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài 
nguyên và Môi trường) trước 
ngày 25/7/2017.

Đài Phát thanh, truyền 
hình tỉnh, Báo Điện Biên Phủ, 
cơ quan thường trú Thông 
tấn xã Việt Nam tại Điện 
Biên, Báo Tài nguyên và Môi 
trường thường trú tại Điện 
Biên: Chủ động xây dựng kế 
hoạch và phối hợp với các 
Sở ngành, địa phương đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
kịp thời đưa tin phản ánh các 
hoạt động hưởng ứng Ngày 
Môi trường thế giới và Ngày 
Quốc tế đa dạng sinh học 
năm 2017 của các đơn vị, địa 
phương trên địa bàn tỉnh. Đài 
Phát thanh truyền hình tỉnh 
có trách nhiệm phối hợp với 

Sở Tài nguyên và Môi trường 
phát sóng các nội dung 
hưởng ứng Ngày Môi trường 
thế giới và Ngày Quốc tế đa 
dạng sinh học năm 2017 theo 
nội dung Sở Tài nguyên và 
Môi trường cung cấp.

Đề nghị ủy ban Mặt trận tổ 
quốc tỉnh, các đoàn thể và tổ 
chức chính trị - xã hội: Phối 
hợp tuyên truyền và vận động 
hội viên các cấp tích cực tham 
gia hưởng ứng theo nội dung 
kế hoạch, đặc biệt là nâng 
cao vai trò giám sát, phản 
biện của các tổ chức, chính 
trị - xã hội và cộng đồng dân 
cư đối với hoạt động bảo vệ 
môi trường. Tổ chức các hoạt 
động có sự tham gia trực tiếp 
của cộng đồng như: Phổ biến 
pháp luật nhằm nâng cao 
năng lực giám sát, phản biện 
và tham vấn của cộng đồng 
dân cư đối với hoạt động bảo 
vệ môi trường; phát động 
phong trào “Toàn dân tham 
gia bảo vệ môi trường”. Tổ 
chức hoạt động phổ biến, giới 
thiệu các mô hình tiên tiến về 
bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường; khuyến khích, 
hỗ trợ và tạo điều kiện cho 
các hoạt động bảo vệ môi 
trường do người dân và cộng 
đồng tự khởi xướng; lên án 
các hành động khai thác bừa 
bãi, phá hoại tài nguyên thiên 
nhiên, tạo dư luận và áp lực 
xã hội lên án những hành vi 
gây ô nhiễm môi trường.

Tin: Trần Phan
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1. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 
ngày 06/01/2017 của Chính phủ về 
việc Sửa đổi, bổ sung một số nghị 
định quy định chi tiết thi hành Luật đất 
đai. Nghị định này có hiệu lực kể từ 
03/03/2017.

2. Nghị định số 02/2017/NĐ-CP 
ngày 09/01/2017 của Chính phủ Về cơ 
chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông 
nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Nghị 
định này có hiệu lực kể từ 25/02/2017.

3. Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT 
ngày 09/02/2017 của bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định định mức 
sử dụng đất XD cơ sở văn hóa, cớ sở 
y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở 
thể dục thể thao. Thông tư này có hiệu 
lực kể từ ngày 30/03/2017.

4. Thông tư số 02/2017/TT-BTNMT 
ngày 07/03/2017 của bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định kỹ thuật 
và định mức kinh tế - kỹ thuật lập báo 
cáo hiện trạng môi trường. Thông tư 
này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2017.

5. Thông tư số 03/2017/TT-BT-
NMT ngày 21/03/2017 của bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc hướng 
dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ 
trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ BVMT 
Việt Nam.Thông tư này có hiệu lực kể 
từ ngày 05/5/2017.

6. Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT 
ngày 03/04/2017 của bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định xây dựng 
định mức kinh tế- kỹ thuật ngành Tài 
nguyên và Môi trường. Thông tư này 
có hiệu lực kể từ ngày 19/05/2017.

7. Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT 
ngày 08/12/2016 của bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc ban hành định mức 
kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng 

lưới trạm khí tượng thủy văn. Thông tư 
này có hiệu lực kể từ ngày 26/01/2017.

8. Thông tư số 37/2016/TT-BTNMT 
ngày 15/12/2016 của bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định kỹ thuật 
đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng 
bề mặt. Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày 09/02/2017

9. Thông tư số 38/2016/TT-BTNMT 
ngày 15/12/2016 của bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định kỹ thuật 
đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn. 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
09/02/2017.

10. Thông tư số 40/2016/TT-
BTNMT ngày 19/12/2016 của bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy định 
về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh 
báo khí tưởng thủy văn trong điều kiện 
bình thường. Thông tư này có hiệu lực 
kể từ ngày 10/02/2017.

11. Thông tư số 41/2016/TT-
BTNMT ngày 21/12/2016 của bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy định 
về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh 
báo khí tưởng thủy văn nguy hiểm. 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
10/02/2017.

12. Thông tư số 42/2016/TT-
BTNMT ngày 26/12/2016 của bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy định 
kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng 
sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ 
bản địa chất về khoáng sản. Thông tư 
này có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2017.

13. Thông tư số 43/2016/TT-BTNM 
ngày 26/12/2016 của bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc quy định kỹ thuật 
về thu thập, thành lập tài liệu nguyên 
thủy trong điều tra cơ bản địa chất về 
khoáng sản và thăm dò khoáng sản. 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 

10/02/2017.

14. Thông tư số 44/2016/TT-
BTNMT ngày 26/12/2016 của bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy định 
nội dung công tác giám sát thi công đề 
án thăm dò khoáng sản. Thông tư này 
có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2017

15. Thông tư số 45/2016/TT-
BTNMT ngày 26/12/2016 của bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy định 
về đề án thăm dò khoáng sản, đóng 
cửa khoáng sản và mẫu báo cáo kết 
quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn 
bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động 
khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng 
khoáng sản trình tự, thủ tục đóng cửa 
mỏ khoáng sản. Thông tư này có hiệu 
lực kể từ ngày 15/03/2017.

16. Thông tư số 46/2016/TT-
BTNMT ngày 27/12/2016 của bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy 
định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài 
liệu chuyên ngành tài nguyên và môi 
trường. Thông tư này có hiệu lực kể từ 
ngày 10/02/2017.

17. Thông tư số 49/2016/TT-
BTNMT ngày 28/12/2016 của bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc quy định 
về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm 
định và nghiệm thu công trình, sản 
phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai. 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
01/03/2017.

18. Thông tư số 43/2016/TT-
BTTTT ngày 26/12/2016 của bộ Thông 
tin truyền thông về việc ban hành danh 
mục sản phẩm nội dung thông tin số. 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 
26/12/2017./.

Trung tâm CNTTTN& MT

VĂN BẢN MỚI TRONG KỲ
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