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Tham gia hội thảo 
có lãnh đạo Sở 
TN&MT của 6 tỉnh 

phía Tây Bắc: Điện Biên, 
Lai Châu, Hòa Bình, Sơn 
La, Lào Cai, Yên Bái.

 Tại Hội thảo, các đại 
biểu tập trung ý kiến, thảo 
luận cùng đánh giá công 
tác bảo vệ môi trường 
của địa phương mình. 
Trao đổi những bài học 
kinh nghiệm trong công 
tác quản lý nhà nước 
về bảo vệ môi trường 
ở địa phương, những 
thách thức khó khăn còn 
vướng mắc trong công 
tác quản lý nhà nước về 
lĩnh vực ngành. Từ đó, 

đưa ra những giải pháp, 

kiến nghị với các Bộ, 

ngành Trung ương.

Trong 6 tháng đầu 

năm 2017, cụm thi đua 

số III đã đạt được những 

kết quả nhất định công 

tác quản lý nhà nước về 
lĩnh vực tài nguyên và 
môi trường, cụ thể: Cụm 
có 1 tập thể được nhận 
cờ thi đua của Bộ (Lai 
Châu); 3 cá nhân được 
tặng bằng khen của Thủ 
tướng Chính phủ (Lào 

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CỤM THI ĐUA SỐ III - BỘ TN&MT

Ông Hà Mạnh Cường - Phó Giám đốc Sở TN&MT Yên Bái - 
đại diện lãnh đạo đơn vị Cụm phó năm 2017 phát biểu 

tại Hội thảo.

Ngày 14/7/2017, Cụm thi đua số III - Bộ TN&MT đã tổ chức hội thảo chuyên 
đề về công tác bảo vệ môi trường tại Yên Bái; đồng thời, sơ kết công tác thi 
đua 6 tháng đầu năm 2017. Lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Yên Bái và Lào Cai chủ 
trì hội nghị.
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Cai và Lai Châu); 11 tập 
thể và 15 cá nhân được 
tặng bằng khen của Bộ 
và nhiều Bằng khen của 
Ủy ban nhân dân các 
tỉnh, chiến sỹ thi đua cấp 
tỉnh tỉnh, chiến sỹ thi đua 
ngành… 

Để công tác quản lý 
nhà nước về lĩnh vực 
BVMT được thực hiện 
hiệu quả, các Sở đã 
thống nhất 13 kiến nghị 
với Bộ TN&MT và 01 kiến 

nghị với Chính phủ về 
tăng cường tổ chức bộ 
máy quản lý môi trường 
từ cấp tỉnh đến cơ sở; 
phân cấp thẩm quyền 
thẩm định, phê duyệt báo 
cáo đánh giá tác động 
môi trường tạo điều kiện 
rút ngắn thời gian trình 
duyệt các thủ tục hành 
chính cho doanh nghiệp; 
thống nhất các quy định 
của Luật Bảo vệ môi 
trường và các Luật có 

liên quan… Đồng thời, 
hỗ trợ địa phương đào 
tạo nguồn nhân lực quản 
lý môi trường; đầu tư 
nâng cao cơ sở vật chất, 
trang thiết bị quan trắc, 
phân tích môi trường để 
phục vụ cho công tác 
quản lý môi trường được 
tốt hơn.

Bài & ảnh:  
Lê Hà - CCBVMT

Toàn cảnh Hội thảo
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Thực hiện Kế hoạch 
số 28-KH/ĐU ngày 
21/8/2017 của Đảng 

ủy Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Điện Biên. Ngày 
25/8/2017, Đảng ủy Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã 
tổ chức học tập, quán triệt 
và triển khai thực hiện Nghị 
quyết Hội nghị lần thứ năm 
Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XII tới toàn thể 
cán bộ, đảng viên, CCVC và 
người lao động trong Sở.

Tại Hội nghị, toàn thể 
cán bộ, đảng viên, CCVC 
và người lao động trong Sở 
được nghe các đồng chí báo 
cáo viên triển khai những 
nội dung cụ thể của 03 Nghị 
quyết quan trọng đã được 
thông qua tại Hội nghị lần thứ 
năm Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII: Nghị 
quyết số 10-NQ/TW, ngày 
03/6/2017 “Về phát triển kinh 
tế tư nhân trở thành một động 
lực quan trọng của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 
11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 
“Về hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-
NQ/TW, ngày 03/6/2017 “Về 
tiếp tục tái cơ cấu lại, đổi mới 
và nâng cao hiệu quả doanh 
nghiệp Nhà nước”. 

Nghị quyết Trung ương 
5 khoá XII khẳng định, xây 
dựng và hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng 

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT
TRUNG ƯƠNG NĂM KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Toàn cảnh Hội nghị

(Xem tiếp trang 5)
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Ngày 08/7/2017, Sở 
Tài nguyên và Môi 
trường phối hợp với 

Hội đồng giáo dục quốc 
phòng, an ninh (QPAN) 
thành phố Điện Biên phủ tổ 
chức Lớp Bồi dưỡng kiến 
thức QPAN đối tượng 4 - 
năm 2017. Tới dự lễ khai 
giảng có đồng chí Nguyễn 
Tiến Long - phó Chỉ huy 
Quân sự thành phố - phó 

chủ tịch Hội đồng Giáo dục 
QPAN thành phố Điện Biên 
Phủ. Đồng chí Phan Hiền - 
phó giám đốc Sở Tài nguyên 
và Môi trường và các đồng 
chí giảng viên.

 Tham gia lớp học lần 
này có 60 học viên là đảng 
viên, công chức, viên chức 
thuộc đối tượng 4 của Sở. 
Trong thời gian 04 ngày từ 
ngày 8/7/2017-11/7/2017, 

các học viên được tiếp thu 
7 chuyên đề, gồm: Đường 
lối, quan điểm của Đảng 
Cộng sản, chính sách, pháp 
luật Nhà nước Việt Nam về 
phát triển kinh tế - xã hội 
gắn với tăng cường củng cố 
QPAN trong tình hình mới 
và hoạt động đối ngoại, bảo 
vệ an ninh chính trị - kinh 
tế - văn hóa - tư tưởng và 
phong trào toàn dân bảo vệ 

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh 
ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2017

Lễ khai giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 -  
Sở Tài nguyên và Môi trường.
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an ninh Tổ quốc; Quản lý và 
bảo vệ chủ quyền biên giới, 
biển, đảo quốc gia trong thời 
kỳ mới; Phòng chống chiến 
lược “diễn biến hòa bình”, 
bạo loạn lật đổ của các thế 
lực thù địch đối với Việt 
Nam; Nội dung cơ bản của 
các luật về QPAN quốc gia, 
nghĩa vụ quân sự, luật giáo 
dục QPAN, dân quân tự vệ, 
biên giới quốc gia, Biển Việt 
Nam, pháp lệnh dự bị, đảng 
viên…

Những kiến thức lĩnh 

hội này sẽ giúp các học 
viên nắm được những nội 
dung cơ bản về chủ trương, 
đường lối, quan điểm của 
Đảng và Nhà nước đối với 
nhiệm vụ quốc phòng - an 
ninh; đồng thời nhận biết 
những âm mưu, thủ đoạn 
mới trong “diễn biến hòa 
bình” của các thế lực thù 
địch trong tình hình mới. 
Qua đó, các đảng viên, 
công chức, viên chức nâng 
cao nhận thức, trách nhiệm 
của mình đối với nhiệm vụ 

giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội ở đơn 
vị, địa phương.

Cuối khóa học, các học 
viên viết bài thu hoạch. Kết 
quả đạt được 37% học viên  
đạt giỏi, 45% đạt khá và 
18% đạt yêu cầu và được 
cấp giấy chứng nhận đã 
qua lớp bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng, an ninh đối 
tượng 4./.

Tin, ảnh: Trần Mai  
TTCNTTTN&MT

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT...

xã hội chủ nghĩa là một 
nhiệm vụ chiến lược, khâu 
đột phá quan trọng, tạo 
động lực để phát triển nhanh 
và bền vững; thực hiện tiến 
bộ và công bằng xã hội. Cơ 
cấu lại, đổi mới và nâng cao 
hiệu quả doanh nghiệp nhà 
nước trên nền tảng công 
nghệ hiện đại, năng lực đổi 
mới sáng tạo, quản trị theo 
chuẩn mực quốc tế, nhằm 
huy động, phân bổ và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn 
lực xã hội, bảo toàn, phát 
triển vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp để doanh nghiệp nhà 
nước giữ vững vị trí then 
chốt và là một lực lượng 

vật chất quan trọng của nền 
kinh tế nhà nước, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Việc ban hành và triển 
khai thực hiện hiệu quả các 
Nghị quyết sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi để kinh tế tư nhân 
phát triển; giải phóng nguồn 
lực, tạo điều kiện thuận lợi 
cho phát triển kinh tế - xã hội 
nhanh và bền vững, nhất là 
trong điều kiện cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 đang 
diễn ra mạnh mẽ; giúp doanh 
nghiệp Nhà nước hoạt động 
hiệu quả trong nền kinh tế 
thị trường, phát huy được 
vai trò then chốt trong khu 
vực kinh tế Nhà nước, qua 
đó góp phần đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ 

vững quốc phòng, an ninh, 
mở rộng quan hệ đối ngoại; 
tăng cường và củng cố niềm 
tin trong Đảng, trong nhân 
dân...

Sau Hội nghị, các Đảng 
viên, CCVC và người lao 
động sẽ viết bài thu hoạch 
cá nhân. Nội dung bài thu 
hoạch thể hiện nhận thức 
sâu sắc của cá nhân về tư 
tưởng, nội dung (thành tựu, 
hạn chế và nguyên nhân), 
những điểm mới, thời cơ, 
thách thức, những mục tiêu, 
giải pháp được thể hiện 
trong các nghị quyết Hội nghị 
lần thứ năm Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII.

Khúc Hà 
Trung tâm CNTT TN&MT

(Tiếp theo trang 3)
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Được sự nhất trí 
của Đảng ủy, 
Công đoàn viên 

chức tỉnh, ngày 28/7 tại Hội 
trường Nhà khách Tỉnh ủy, 
Ban chấp hành Công đoàn 
cơ sở tổ chức Đại hội Công 
đoàn cơ sở Sở Tài nguyên 
và Môi trường lần thứ VII 
nhiệm kỳ 2017-2022.

Về dự Đại hội có đồng 
chí Phạm Thị Hà - Chủ tịch 
Công đoàn viên chức tỉnh; 
đồng chí Nguyễn Thanh 
Hường - Phó Chủ tịch 
Công đoàn công chức tỉnh; 
Đồng chí Bùi Châu Tuấn - 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở TN&MT cùng toàn thể 
công chức, viên chức và 
người lao động thuộc Sở.

 Trong nhiệm kỳ qua, 
Công đoàn cơ sở Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã 
không ngừng phát triển 

toàn diện cả về tổ chức 

và đội ngũ cán bộ, đoàn 

viên, không ngừng đổi mới 

về nội dung và phương 

pháp hoạt động, khắc phục 

những khó khăn, thách 

thức, phấn đấu thực hiện 

tốt những nhiệm vụ do Đại 

hội Công đoàn cơ sở lần 

thứ VI đề ra. Công đoàn đã 

đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền giáo dục, vận động 

đoàn viên tích cực hưởng 

ứng cuộc vận động xây 

dựng người cán bộ công 

chức, viên chức “Trung 

thành - Sáng tạo - Tận 

tụy - Gương mẫu”; tham 

gia và có đóng góp to lớn 

cho công tác quản lý nhà 

Đại hội Công đoàn cơ sở
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2017-2022

Đ/c Bùi Châu Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT 
phát biểu tại Đại hội.
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Đ/c Phạm Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh 
phát biểu tại Đại hội.

Văn nghệ chào mừng Đại hội
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nước; phấn đấu thực hiện 
tốt nhiệm vụ chính trị của 
cơ quan; quan tâm làm tốt 
vai trò đại diện, bảo vệ lợi 
ích hợp pháp chính đáng 
của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao 
động. Công đoàn cơ sở 
luôn được cấp ủy Đảng, 
chính quyền cơ quan đánh 
giá cao. Hàng năm, được 
công nhận là Công đoàn 
cơ sở vững mạnh, vững 
mạnh xuất sắc; được Liên 
Đoàn lao động tỉnh, Công 
đoàn Viên chức Việt Nam 
tặng thưởng Bằng khen. 
Tập thể Ban chấp hành 
đã phát huy vai trò nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, 
đoàn kết thống nhất, nêu 
cao tinh thần tập trung dân 
chủ, thực hiện nghiêm quy 
chế làm việc và hoàn thành 
tốt các nhiệm vụ, nhiều chỉ 
tiêu đạt và vượt so với Nghị 
quyết Đại hội lần thứ VI đã 
đề ra. Cụ thể: 5 chỉ tiêu đạt 
so với Nghị quyết; 01 chỉ 
tiêu vượt so với Nghị quyết 
(trong nhiệm kỳ kết nạp 15 
Đảng viên so với 7 Đảng 
viên). Với những thành 
tích đó, trong nhiệm kỳ qua 

phong trào Công đoàn đã 
có bước phát triển mạnh 
mẽ, xứng đáng với niềm tin 
yêu của cấp ủy Đảng, Ban 
Giám đốc Sở, của Công 
đoàn Viên chức tỉnh và 
của đông đảo đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức, 
người lao động. 

Thay mặt Đảng ủy, đồng 
chí Bùi Châu Tuấn - Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc Sở 
TN&MT ghi nhận những 
đóng góp của Công đoàn 
trong hoạt động chung 
của Sở nhiệm kỳ qua. 
Đồng thời, đề nghị Đại 
hội sáng suốt bầu ra Ban 
Chấp hành Công đoàn cơ 
sở nhiệm kỳ mới nhằm nỗ 
lực hơn nữa, tranh thủ sự 
lãnh đạo của Đảng ủy, sự 
phối hợp với chính quyền 
cơ quan và các đoàn thể, 
tạo thêm sức mạnh vượt 
qua những thách thức, khó 
khăn, phấn đấu xây dựng 
hoạt động Công đoàn ngày 
một phát triển vững mạnh 
hơn, thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ chính trị của 
Ngành TN&MT đặt ra trong 
nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại Đại hội, 

đồng chí Phạm Thị Hà - 

Chủ tịch Công đoàn viên 

chức tỉnh ghi nhận và 

nhiệt liệt chúc mừng, biểu 

dương những kết quả, 

thành tích của Công đoàn 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh đã đạt được 

trong nhiệm kỳ 2012-2017 

và thống nhất với phương 

hướng, mục tiêu, nhiệm 

vụ của Công đoàn Sở đã 

đề ra cho nhiệm kỳ 2017-

2022.

Đại hội đã bầu ra BCH 

Công đoàn cơ sở khóa VII 

gồm 09 đồng chí, đồng chí 

Nguyễn Đăng Nam, Chi 

cục trưởng Chi cục Quản 

lý đất đai được bầu giữ 

chức Chủ tịch Công đoàn 

cơ sở. Đồng thời, Đại hội 

bầu ra các đồng chí xuất 

sắc, tiêu biểu đại diện cho 

Công đoàn Sở Tài nguyên 

và Môi trường đi dự Đại 

hội Công đoàn Viên chức 

tỉnh./.

Bích Ngọc - Trần Mai 
Trung tâm CNTT TN&MT
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Ngày 24/7 Sở Tài 
nguyên và Môi 
trường tổ chức tập 

huấn công tác thanh tra 
chấp hành pháp luật trong 
quản lý đất đai, việc thực 
hiện thủ tục hành chính về 
đất đai năm 2017. Đồng 
chí Ngôn Ngọc Khuê - phó 
Giám đốc Sở tới dự và phát 
biểu khai mạc Tập huấn. 

 Phát biểu tại buổi tập 
huấn đồng chí Ngôn Ngọc 
Khuê - phó Giám đốc Sở 
nhấn mạnh mục đích của 
chương trình tập huấn lần 
này nhằm giúp cho đội ngũ 
công chức làm công tác 
thanh tra về tài nguyên và 
môi trường các kỹ năng 
trong thực hiện nhiệm vụ; 
Phối hợp tháo gỡ khó khăn 
cho các địa phương trong 
công tác thanh tra, kiểm 

tra đối với các lĩnh vực của 
ngành đảm bảo chính xác, 
khách quan, trung thực; chỉ 
ra được những tồn tại, hạn 
chế và những sai phạm 
trong quản lý sử dụng 
đất đai; đồng thời đề ra 
các biện pháp khắc phục 
những tồn tại, sai phạm tại 

địa phương và hạn chế tình 
trạng vi phạm pháp luật đất 
đai trên địa bàn tỉnh. Đồng 
thời, nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật đất đai của 
cán bộ, công chức trong 
các cơ quan đơn vị; tạo 
điều kiện để cán bộ, công 
chức được trao đổi, học 

TẬP HUẤN CÔNG TÁC THANH TRA
CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ 
ĐẤT ĐAI, VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH 

CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI NĂM 2017

Đ/c Ngôn Ngọc Khuê - phó Giám đốc Sở phát biểu 
khai mạc  Tập huấn.
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tập kinh nghiệm trong hoạt 
động công tác thanh tra, 
kiểm tra. 

Nhằm nắm rõ những nội 
dung trọng tâm áp dụng 
vào thực tế khi triển khai 
thực hiện, tại buổi tập huấn 
các học viên đã tiến hành 
thảo luận và được báo cáo 
viên giải đáp về các chuyên 
đề: Quy trình, trình tự, thủ 
tục tiến hành một cuộc 
thanh tra đất đai; Thanh tra 
việc chấp hành pháp luật 

trong quản lý đất đai, việc 
thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về đất đai đối với 
UBND cấp huyện, cấp xã; 
Thanh tra việc chấp hành, 
thực hiện các loại thủ tục 
hành chính về đất đai đối 
với UBND cấp huyện và 
cấp xã… 

Để triển khai thực hiện 
cuộc thanh tra theo đúng 
quy định pháp luật, đoàn 
thanh tra được thành lập 
tiến hành tại 05 đơn vị cấp 

huyện và 10 đơn vị cấp xã 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
theo quyết định số 557/
QĐ-UBND của UBND tỉnh 
ngày 20/6/2017./.

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

Các học viên, báo cáo viên cùng tham gia thảo luận
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Ngày 14/9/2017, tại 
thành phố Đồng 
Hới, tỉnh Quảng 

Bình, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường đã tổ chức Hội 
nghị Tập huấn công tác 
thi đua, khen thưởng năm 
2017. Tham dự và phát 
biểu tại Hội nghị có đồng 
chí Nguyễn Linh Ngọc - 
Thứ trưởng  Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, đồng chí 
Vũ Minh Sơn - Vụ trưởng 
Vụ Thi đua, Khen thưởng 
và Tuyên truyền, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.

Phát biểu khai mạc Hội 
nghị, Thứ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường 
Nguyễn Linh Ngọc nêu 
rõ, Hội nghị tập huấn nằm 
trong kế hoạch đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ thi đua, 
khen thưởng năm 2017 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Hội nghị tập huấn 
nhằm nâng cao năng lực 
quản lý, kỹ năng tác nghiệp 
cho cán bộ lãnh đạo và 
chuyên viên theo dõi công 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN 
CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2017

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.
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tác thi đua, khen thưởng 
của các Sở Tài nguyên và 
Môi trường trong cả nước, 
qua đó nâng cao chất 
lượng phong trào thi đua 
trong ngành tài nguyên 
và môi trường, góp phần 
thực hiện tốt nhiệm vụ của 
ngành trong thời gian tới.

Trong thời gian tập huấn, 
hơn 80 đại biểu là lãnh đạo 
và cán bộ theo dõi công tác 
thi đua, khen thưởng Sở 
Tài nguyên và Môi trường 
các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương đã được 
nghe hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 91/2017/NĐ-
CP ngày 31/7/2017 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật thi đua, khen thưởng; 
hướng dẫn của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về 
tổ chức hoạt động đánh 
giá, bình xét Khối, Cụm thi 
đua. Thi đua, khen thưởng 
ngành Tài nguyên và Môi 
trường. Cũng trong dịp 
này, đại diện Vụ Thi đua, 

Khen thưởng và Tuyên 
truyền của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường và Ban Thi 
đua - Khen thưởng Trung 
ương cũng đã giải đáp một 
số thắc mắc liên quan đến 
việc tổ chức hoạt động thi 
đua, khen thưởng tại các 
đơn vị, địa phương./.

Nguyễn Hữu Cử 
Văn phòng Sở TN&MT

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN

CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017

Ngày 22-23/8/2017, 
Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

đã phối hợp với UBND 
huyện Tủa Chùa tổ chức 
Hội nghị tập huấn công 
tác bảo vệ môi trường 
năm 2017 trên địa bàn 
huyện Tủa Chùa.

Đến dự Hội nghị có đồng 
chí Vừ A Hùng - Phó Chủ 
tịch UBND huyện; cùng 
hơn 70 cán bộ là đại diện 

Đ/c Lê Như Hà, Trưởng phòng Tổng hợp & ĐTM báo cáo 
tại hội nghị.
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lãnh đạo các phòng, ban; 
cán bộ quản lý môi trường 
thuộc phòng TN&MT 
huyện; lãnh đạo UBND, 
cán bộ địa chính - xây 
dựng của 12 xã, thị trấn và 
các tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh trên địa 
bàn huyện.

Tại Hội nghị tập huấn, 
các báo cáo viên đã phổ 
biến, trao đổi thảo luận các 
nội dung cơ bản của: Luật 
Bảo vệ môi trường 2014; 
các Nghị định, Thông tư 
hướng dẫn thi hành Luật; 
hướng dẫn quy trình thẩm 

định các hồ sơ về môi 
trường thuộc thẩm quyền 
của UBND cấp huyện, 
cấp xã; công tác quản 
lý chất thải và phế liệu 
tại địa phương; nội dung 
tham vấn về môi trường 
đối với các Dự án khi lấy 
ý kiến của chính quyền địa 
phương cấp xã và trách 
nhiệm trong quá trình theo 
dõi, giám sát công tác bảo 
vệ môi trường các Dự án 
thực hiện tại địa phương 
và Hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung trong việc 
thực hiện tiêu chí số 17 về 

môi trường trong xây dựng 
nông thôn mới.

Thông qua hội nghị tập 
huấn đã bổ sung, trang bị 
kiến thức cho các đại biểu 
về công tác bảo vệ môi 
trường. Từ đó vận dụng 
linh hoạt những kiến thức 
vào thực tiễn công tác tại 
địa phương, nâng cao hiệu 
quả quản lý nhà nước, thực 
thi pháp luật về bảo vệ môi 
trường trên địa bàn./. 

Tin, ảnh: Điêu Hải  
CCBVMT

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn
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Từ đầu năm 2017 đến 
ngày 1 tháng 8 năm 
2017. Thiên tai đã gây 

thiệt hại lớn về người và tài 
sản của nhà nước và của 
nhân dân ở hầu hết các địa 
phương trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. Trong đó 315 
ngôi nhà bị thiệt hại do lốc, 
lũ, sạt lở đất, cây đổ; 434ha 
lúa, 21,16ha hoa màu, 18,48 
ha ngô bị gẫy, dập; 69,85ha 
diện tích ao tôm, cá thịt bị 
thiệt hại, 57 con gia súc, gia 

cầm bị chết và lũ cuốn trôi;  
383,022m3 đất đá sạt lở 
xuống đường; 16 công trình 
thủy lợi, nước sinh hoạt bị 
thiệt hại nặng… tổng thiệt 
hại ước tính là 123 tỷ đồng.

Tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên 
VÀ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

ỨNG PHÓ

Bất chấp lũ dữ bà con nhân dân xã Nà Nhạn vẫn vớt củi trên sông.
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Tình hình thiên tai từ 
đầu năm đến tháng 8 năm 
2017

Từ đầu năm 2017 đến 
nay, tỉnh Điện Biên do ảnh 
hưởng của các loại hình 
thiên tai trên đã gây thiệt hại 
lớn về người và tài sản của 
nhà nước và của nhân dân 
ở hầu hết các địa phương 
trong tỉnh, đặc biệt tại các 
huyện: Nậm Pồ, Tuần Giáo, 
Điện Biên Đông, Mường 
Ảng…

Chủ động, quyết liệt 
trong chỉ đạo, ứng phó

Với tinh thần chủ động, 
quyết liệt để ứng phó với 
tình hình thiên tai xảy ra 
Ủy ban nhân dân tỉnh Điện 
Biên, Ban Chỉ huy phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn tỉnh đã ban hành 
các văn bản chỉ đạo các sở, 
ngành, Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố và 
các đơn vị quản lý hồ chứa 
về công tác phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
như: Chỉ thị số 03/CT-UBND 
ngày 13 tháng 02 năm 2017 
về việc phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn năm 
2017 trên địa bàn tỉnh Điện 
Biên; Công điện số 04/CĐ-
UBND ngày 11 tháng 7 năm 
2017 về việc chủ động trong 
công tác phòng chống, ứng 
phó thiên tai và khắc phục 
thiệt hại sau mưa lũ trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên; Công 
điện số 05/CĐ-UBND ngày 
06 tháng 8 năm 2017 về 
việc chủ động trong công tác 
phòng chống, ứng phó thiên 
tai và khắc phục thiệt hại 
sau mưa lũ trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên; Công điện số 13/
CĐ-BCH ngày 16/6/2017; 
18/CĐ-BCH ngày 16 tháng 
7 năm 2017 về việc chủ 
động ứng phó với cơn bão 
số 2; Công điện số 20/CĐ-
BCH ngày 24 tháng 7 năm 
2017; Công điện số 22/CĐ-
BCH ngày 14 tháng 8 năm 
2017. Theo đó, UBND tỉnh 
Điện Biên.

Theo đó, UBND tỉnh 
Điện Biên - Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN tỉnh Điện 
Biên, yêu cầu thủ trưởng 
các sở, ngành thành viên 
Ban Chỉ huy PCTT&TKCN 
tỉnh, Chủ tịch UBND - Ban 
Chỉ huy PCTT&TKCN các 
huyện, thị xã, thành phố và 
các đơn vị quản lý hồ, đập 
thủy lợi, thủy điện nghiêm 
túc thực hiện các văn bản 
chỉ đạo của tỉnh trong việc 
chủ động phòng chống 
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn 
và khắc phục hậu quả sau 
mưa lũ. 

Các cơ quan, đơn vị 
thường xuyên theo dõi tình 
hình thời tiết, diễn biến mưa 
lũ trên địa bàn; thông tin, 
báo cáo kịp thời đến Ban 
Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 

về các các tình huống đột 
xuất xảy ra để kịp thời xử lý. 

UBND các huyện, thị xã, 
thành phố chỉ đạo các xã, 
phường, thị trấn, thôn, bản 
tăng cường công tác tuyên 
truyền vận động nhân dân 
hạn chế qua lại, không đi 
vớt củi, đánh bắt cá tại các 
sông suối trong khi đang có 
mưa lũ; chủ động theo dõi, 
nắm bắt thông tin về diễn 
biến tình hình mưa lũ để 
sơ tán, di dời người và tài 
sản đến nơi an toàn. Chuẩn 
bị lực lượng sẵn sàng ứng 
cứu người, tài sản khi có 
thiên tai xảy ra. Chủ động 
theo dõi kịp thời vận động 
và kiên quyết di dời các hộ 
dân nằm trong vùng có nguy 
cơ cao về sạt lở, ngập lụt, lũ 
ống, lũ quét... Tổ chức thăm 
hỏi, động viên và xem xét hỗ 
trợ kịp thời các gia đình bị 
thiệt hại. Đảm bảo an toàn 
giao thông và thông tin liên 
lạc thông suốt. Chủ động 
sửa chữa, khắc phục thiệt 
hại để đảm bảo đời sống, 
sinh hoạt của nhân dân. 
Yêu cầu các chủ hồ, đập 
công trình thủy lợi, thủy điện 
nghiêm túc thực hiện quy 
trình vận hành điều tiết, duy 
trì mực nước lòng hồ, dung 
tích phòng lũ để đảm bảo an 
toàn cho công trình và vùng 
hạ du./.

Tin bài: Thanh Thủy
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HỘI NGHỊ TẬP HUẤN PHẦN MỀM XÂY DỰNG CSDL ĐẤT ĐAI

Trong 04 ngày (từ 
ngày 22/9/2017 đến 
26/9/2017), Sở Tài 

nguyên và Môi trường 
(TN&MT) đã tổ chức lớp tập 
huấn phần mềm xây dựng 
CSDL đất đai. Đây là trong 
những nội dung quan trọng 
nhằm hướng đến mục tiêu 
hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất 
đai. 

 Tham gia lớp tập huấn có 
30 học viên là cán bộ, viên 
chức của Trung tâm Công 
nghệ thông tin TN&MT và 
Văn phường Đăng ký đất 
đai thuộc Sở TN&MT, phòng 
TN&MT thành phố, Chi 
nhánh Văn phòng đất đai 
thành phố, cán bộ địa chính 
xã, phường. 

 Các học viên tham gia sẽ 
được hướng dẫn tập huấn 

với nội dung là cài đặt, quản 
trị cơ sở dữ liệu và quản trị 
người dùng hệ thống phần 
mềm ViLIS 2.0 và quản lý 
người sử dụng; Phân hệ 
kê khai đăng ký, cấp giấy 
chứng nhận và lập hồ sơ địa 
chính; Phân hệ đăng ký và 
quản lý biến động đất đai. 

Lớp tập huấn mở ra nhằm 
trang bị những kiến thức cơ 
bản về sử dụng phần mềm 
vilis 2.0 để đáp ứng những 
yêu cầu của công tác quản 
lý đất đai đặc biệt cho hoạt 
động của Văn phòng Đăng 
ký đất đai và tạo ra một môi 
trường mới, hiện đại cho 
các hoạt động của công tác 
quản lý đất đai. Bên cạnh đó 
còn phục vụ cho công tác 
kết nối CSDL và triển khai 
XDCSDL địa chính dự án 

xây dựng hệ thống hồ sơ 
địa chính và CSDL quản lý 
đất đai tỉnh Điện Biên từ cấp 
tỉnh đến cấp xã, phường. 

Kết thúc khóa tập huấn, 
các học viên sẽ nắm được 
một cách có hệ thống quá 
trình hoàn thiện hồ sơ địa 
chính từ khâu đăng ký, kê 
khai nguồn gốc đất đai ban 
đầu đến khâu chỉnh lý biến 
động về hiện trạng, chủ sử 
dụng trong quá trình sử 
dụng đất đai (cả dạng giấy 
và dạng số); việc ứng dụng 
hệ thống thông tin cơ sở dữ 
liệu đất đai; đồng thời giải 
đáp những vướng mắc thực 
tế thường gặp phải khi hoàn 
thiện hồ sơ địa chính theo 
các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật Đất đai hiện hành. 

Tin: Trần Phan

Toàn cảnh buổi tập huấn
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Trong hai ngày 28-
29/7/2017, Đoàn 
kiểm tra liên ngành 

đã tiến hành kiểm tra 
nghiệm thu các hạng mục 
phục vụ tích nước hồ chứa 
thủy điện Nậm Núa, xã Pa 
Thơm huyện Điện Biên tỉnh 

Điện Biên. 

Tham dự đoàn kiểm tra 
gồm có đại diện Tổng cục 
Năng lượng - Bộ Công 
Thương và các sở Công 
Thương, Xây dựng, Nông 
nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Tài nguyên và Môi 
trường.

 Nội dung kiểm tra: Đánh 
giá về năng lực các chủ 
thể tham gia xây dựng các 
hạng mục công trình; sự 

KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÁC HẠNG MỤC 
PHỤC VỤ TÍCH NƯỚC HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN NẬM NÚA, 

XÃ PA THƠM, HUYỆN ĐIỆN BIÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các hạng mục công trình thủy điện Nậm Núa, xã Pa Thơm 
trước khi đi vào vận hành

(Xem tiếp trang 27)
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Thực hiện Chỉ thị số 
39-CT/TW của Bộ 
Chính trị và các văn 

bản quy phạm pháp luật 
về thi đua khen thưởng, 
hàng năm Bộ Tài nguyên 
và Môi trường đã ban hành 
văn bản phát động phong 
trào thi đua với nhiều nội 
dung thiết thực, phù hợp 
với kế hoạch, nhiệm vụ 
trọng tâm của Bộ; văn 
bản hướng dẫn tổng kết 
phong trào thi đua và xét 
khen thưởng nhằm động 
viên cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động 
trong toàn ngành hăng hái 
thi đua, sáng tạo trong học 
tập, công tác, lao động sản 
xuất, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Một 
số chủ trương tiêu biểu đã 
được chỉ đạo và triển khai 

rất hiệu quả như:

1. Phong trào “Cải 
cách lề lối làm việc, 
hướng về địa phương và 
cơ sở”

Thực hiện Chỉ thị số 
01/CT-BTNMT ngày 15 
tháng 12 năm 2005 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, phong 
trào thi đua “Cải cách lề 
lối làm việc, hướng về địa 
phương và cơ sở” được 
phát động sâu rộng và 
hưởng ứng thực hiện trong 
toàn ngành, góp phần thay 
đổi tư duy trong hoạt động 
quản lý ngành, thúc đẩy 
cán bộ, công chức, viên 
chức nâng cao tinh thần 
trách nhiệm cá nhân trong 
thực hiện chương trình 
cải cách hành chính; đồng 
thời, giúp cho sự điều hành 

của Bộ vừa tập trung vào 
nhiệm vụ trọng tâm, vừa 
xử lý kịp thời các yêu cầu 
đột xuất, chủ động, công 
khai, dân chủ, nâng cao 
vai trò làm chủ của cán bộ, 
đảng viên, công nhân viên 
chức và người lao động, từ 
đó góp phần nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước về tài nguyên và môi 
trường. Qua phong trào 
này, những chủ trương, 
chính sách, pháp luật quản 
lý tài nguyên môi trường 
đã nhanh chóng đi vào 
thực tiễn, về gần với nhân 
dân, cơ sở.

 2. Phong trào “Chung 
tay cải cách hành chính” 

Thực hiện chỉ đạo của 
Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, Đề án đơn giản 
hóa thủ tục hành chính 

CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA LỚN, CÓ TÁC DỤNG 
SÂU RỘNG CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Trong 15 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động của ngành Tài nguyên và Môi trường đã từng bước trưởng 
thành và đạt được những thành tích lớn lao đáp ứng tốt mọi yêu cầu xây dựng 
và phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
qua các thời kỳ.
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trên các lĩnh vực quản 
lý nhà nước giai đoạn 
2007-2010 (Đề án 30) 
của ngành tài nguyên và 
môi trường đã đạt những 
kết quả nổi bật: công bố 
Bộ TTHC thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 
gồm 212 TTHC, thuộc 6/7 
lĩnh vực quản lý nhà nước 
của ngành tài nguyên và 
môi trường. Trong đó, đất 
đai có 85 TTHC, địa chất và 
khoáng sản có 52 TTHC, tài 
nguyên nước có 20 TTHC, 
môi trường có 20 TTHC, 
khí tượng thủy văn và biến 
đổi khí hậu có 18 TTHC, đo 
đạc và bản đồ có 17TTHC; 
70% số TTHC được thực 
hiện tại các cấp chính 
quyền địa phương. Trên 
cơ sở đó, đã chuẩn hóa 
và thống nhất được bộ 
TTHC cấp huyện, cấp xã. 
Hoàn thành việc rà soát 
và thực thi các phương án 
đơn giản hóa TTHC thuộc 
phạm vi quản lý theo đúng 
tiến độ và vượt chỉ tiêu đơn 
giản hóa tối thiểu trên 30% 
các quy định TTHC được 
giao; phát hiện những 
vướng mắc, bất cập, hạn 
chế, chồng chéo đối với 
các TTHC thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của 
ngành tài nguyên và môi 

trường ở các cấp chính 
quyền từ Trung ương tới 
địa phương; tạo thuận lợi 
cho người dân và doanh 
nghiệp khi thực hiện các 
TTHC của ngành. 

Ngoài ra, hoạt động 
của Văn phòng một cửa 
tại các đơn vị quản lý nhà 
nước trực thuộc Bộ và 
các Sở Tài nguyên và Môi 
trường; Văn phòng đăng 
ký quyền sử dụng đất tại 
các địa phương; việc tổ 
giao lưu trực tuyến trên 
mạng thường xuyên,... đã 
góp phần nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản lý tài 
nguyên và môi trường. 

3. Phong trào nâng 
cao nhận thức và thực 
hiện chủ trương “Kinh tế 
hóa ngành tài nguyên và 
môi trường” 

Thực hiện chủ trương 
“Kinh tế hóa ngành tài 
nguyên và môi trường” đã 
và đang được các đơn vị 
trong toàn ngành triển khai 
thực hiện với sự tham gia 
hưởng ứng của đông đảo 
cán bộ, công chức, viên 
chức và người lao động. 
Để phấn đấu nâng cao tỷ 
lệ đóng góp nguồn lực của 
ngành cho sự nghiệp xây 
dựng, phát triển kinh tế - 
xã hội đất nước, Ban cán 

sự đảng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường đã ban 
hành Nghị quyết số 27/
NQ-BCSTNMT ngày 02 
tháng 12 năm 2009 đẩy 
mạnh kinh tế hoá ngành 
tài nguyên và môi trường. 
Mục tiêu chính của phong 
trào là nhằm từng bước 
thể chế hóa chủ trương 
tăng cường quản lý bằng 
kinh tế các lĩnh vực quản 
lý của Bộ, nâng cao tỷ lệ 
đóng góp nguồn lực của 
ngành cho ngân sách nhà 
nước, cho sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội. Bởi 
tài nguyên và môi trường 
có vai trò, vị trí quan trọng, 
thiết yếu, là nền tảng tồn 
tại và phát triển của xã hội. 
Vì vậy, công tác quản lý 
tài nguyên và môi trường 
được coi trọng, có vị trí đặc 
biệt trong chiến lược phát 
triển bền vững của nước 
ta. Nội dung phong trào 
thi đua đẩy mạnh kinh tế 
hoá ngành tài nguyên và 
môi trường là nhằm xây 
dựng mỗi cơ quan, đơn vị 
là một mẫu hình, mô hình 
về kinh tế hoá; là điển hình 
tiên tiến; mỗi cán bộ, công 
chức, người lao động nâng 
cao tư duy kinh tế trong 
quản lý để phấn đấu xây 
dựng và phát triển ngành, 
đất nước.
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4. Phong trào “05 
sạch”

Chủ trương “05 sạch” 
- Đó là: Mỏ sạch để đấu 
giá mỏ; Đất sạch để có 
đất phục vụ phát triển kinh 
tế-xã hội; Số liệu sạch, 
chính xác để phục vụ xây 
dựng quy hoạch, chiến 
lược phát triển kinh tế - 
xã hội các ngành nghề, 
lĩnh vực; môi trường trong 
sạch góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống của 
nhân dân và có đội ngũ 
cán bộ, công chức trong 
sạch, vững mạnh để nâng 
cao chất lượng, hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước 
của Bộ. Phong trào thi đua 
này đã được đông đảo cán 
bộ, công chức, viên chức 
và người lao động hưởng 
ứng thực hiện và đã đạt 
được kết quả bước đầu 
đáng khích lệ. Nhiều địa 
phương, đơn vị đã tích cực 
cụ thể hoá chủ trương trên 
trong các văn bản quản lý 
và triển khai trên thực tế, 
từ đó xây dựng được hệ 
thống thông tin, tư liệu, số 
liệu phục vụ xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và từng 
bước giảm những hành vi 
tiêu cực nảy sinh trong quá 
trình quản lý ngành.

5. Tăng cường sự phối 
hợp của các tổ chức 
chính trị, xã hội trong 
thực hiện tốt các phong 
trào thi đua của ngành tài 
nguyên và môi trường

Phát động phong trào 
trong toàn ngành hưởng 
ứng các chiến dịch truyền 
thông được tổ chức đồng 
loạt, rộng khắp trên phạm 
vi cả nước, liên quan đến 
các lĩnh vực quản lý tài 
nguyên và môi trường 
theo các chủ đề hàng năm 
như: “Ngày Môi trường 
thế giới”, “Ngày Khí tượng 
thế giới”, “Ngày Nước thế 
giới” “Ngày làm cho thế 
giới sạch hơn”, “Chống lại 
sa mạc hóa”,  “Chúng ta 
hãy liên kết chống lại biến 
đổi khí hậu”; “Giờ trái đất”; 
“Tuần lễ nước sạch vệ 
sinh môi trường”; “Ngày 
đa dạng sinh học”; “Ngày 
không túi ni lông” “Ngày đất 
ngập nước”; “Tuần Lễ biển 
và Hải đảo Việt Nam,… 
Mỗi cán bộ, mỗi cơ quan 
ngành tài nguyên và môi 
trường đóng vai trò sứ giả 
để đưa những thông điệp 
bảo vệ tài nguyên và môi 
trường đi vào cuộc sống. 
Hàng triệu lượt người đã 
được trực tiếp tham gia 
các hoạt động trên, tạo nên 

những đợt sinh hoạt chính 
trị sâu rộng trong các tầng 
lớp nhân dân. Qua đó, góp 
phần nâng cao nhận thức 
cộng đồng về quản lý, bảo 
vệ, khai thác, sử dụng hợp 
lý nguồn tài nguyên thiên 
nhiên và bảo vệ môi trường 
bền vững. 

Phong trào thực hiện 
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 
8 tháng 5 năm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về 
phát động đợt thi đua thực 
hiện thắng lợi nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2006 và Kế hoạch 5 
năm (2006-2010) theo Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc lần 
thứ X của Đảng. Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đã 
phát động phong trào thi 
đua đặc biệt xuyên suốt 
giai đoạn 2006-2010, được 
các đơn vị quán triệt thực 
hiện với mục tiêu thi đua 
hoàn thành các kế hoạch, 
nhiệm vụ của Ngành được 
Đảng, Quốc hội và Chính 
phủ giao. Bộ Tài nguyên và 
Môi trường xác định trong 
bối cảnh nền kinh tế nước 
ta đang hội nhập sâu rộng 
vào nền kinh tế thế giới, 
còn có khó khăn, thách 
thức, vì vậy, toàn ngành 
cần nỗ lực phấn đấu, vượt 
qua những khó khăn, thách 
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thức, thi đua thực hiện 
thắng lợi Kế hoạch 5 năm 
(2006 - 2010) theo Nghị 
quyết Đại hội toàn quốc 
lần thứ X của Đảng, cùng 
toàn đảng, toàn dân lập 
thành tích chào mừng Đại 
hội Đảng lần thứ XI, các sự 
kiện chính trị trọng đại của 
đất nước.

Năm 2008, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường phát 
động trong toàn ngành 
phong trào thi đua với tư 
tưởng xuyên suốt “Cùng 
cả nước chung sức, chung 
lòng, chia sẻ và thi đua 
giành thắng lợi” nhằm 
kiềm chế lạm phát, ổn 
định kinh tế vĩ mô, duy trì 
tốc độ tăng trưởng kinh tế 
bền vững, chủ động ngăn 
ngừa suy thoái kinh tế, bảo 
đảm các mục tiêu an sinh 
xã hội, thực hiện thắng lợi 
kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội hàng năm và giai 
đoạn. Phong trào này đã 
thúc đẩy mỗi cán bộ, công 
chức, viên chức, người 
lao động cùng nâng cao 
trách nhiệm, nỗ lực phấn 
đấu thi đua, góp phần thực 
hiện hiệu quả các nhiệm 
vụ chính trị của ngành. 
Cùng với phong trào Cả 
nước chung sức, chung 
lòng, chia sẻ và thi đua 

giành thắng lợi”, từ năm 
2009 phong trào “Thùng 
tiền tiết kiệm” cũng được 
Bộ tổ chức trong phạm vi 
toàn ngành. Đây là hoạt 
động có tính nhân văn sâu 
sắc nhằm tập hợp sự đoàn 
kết và nguồn lực của toàn 
Ngành, chia sẻ và hỗ trợ 
người nghèo. Tuy là năm 
đầu tiên thực hiện đã thu 
được kết quả tích cực. 
Tổng số tiền thu được trên 
800.000 triệu đồng; 100% 
đơn vị trực thuộc Bộ và 
trên 30 Sở Tài nguyên và 
Môi trường các tỉnh, thành 
phố hưởng ứng tham gia. 
Số tiền trên đã được Bộ 
quyết định hỗ trợ cho 180 
cá nhân có hoàn cảnh khó 
khăn và đặc biệt khó khăn, 
số tiền còn lại dự kiến chỉ 
đạo Công đoàn Bộ hỗ trợ 
xây dựng nhà ở cho một 
số cán bộ, công nhân viên 
trong ngành có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn về nhà 
ở, nhà ở bị lũ bão cuốn trôi. 
Số tiền trên đã được công 
bố trong Chương trình Tết 
Vì người nghèo năm 2009. 
Đặc biệt, phong trào này 
đã được Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam, 
Hội đồng Thi đua - Khen 
thưởng Trung ương đánh 
giá cao. Ngoài ra, hàng 
năm phong trào Ủng hộ 

đồng bào bị thiên tai; ủng 
hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, 
Quỹ Vì người nghèo và 
các loại quỹ xã hội từ 
thiện khác luôn được toàn 
Ngành hưởng ứng, duy trì, 
thực hiện đạt kết quả cao.

Chủ trương thực hành 
tiết kiệm, chống lãng phí 
đã được cán bộ, công 
nhân viên chức và người 
lao động trong toàn ngành 
hưởng ứng và nghiêm túc 
thực hiện thông qua công 
việc hàng ngày như tiết 
kiệm trong sử dụng điện, 
nước, điện thoại, văn 
phòng phẩm, sắp xếp nơi 
làm việc gọn gàng, sạch 
sẽ, ngăn nắp, sử dụng thời 
gian làm việc hiệu quả, 
khoa học. Hầu hết các đơn 
vị đã ban hành quy chế 
chi tiêu nội bộ, rà soát các 
định mức, tiêu chuẩn, chế 
độ trong sử dụng kinh phí 
hoạt động; nhiều đơn vị 
đã tiết kiệm được kinh phí 
để thưởng tháng lương 
thứ 13 cho cán bộ, công 
nhân viên chức và người 
lao động, góp phần nâng 
cao ý thức trách nhiệm 
thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí trong cán bộ, công 
chức và người lao động 
trong toàn ngành.

Phối hợp giữa các đoàn 
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thể, tổ chức chính trị xã hội 
thực hiện nhiệm vụ quản lý 
nhà nước về tài nguyên và 
môi trường. Bộ Tài nguyên 
và Môi trường đã tiến hành 
ký kết Nghị quyết liên tịch 
với các cơ quan đoàn thể 
như: Trung ương Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Liên 
hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam; Trung 
ương Hội Nông dân Việt 
Nam, Trung ương Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, Trung ương Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 
Trung ương Hội cựu chiến 
binh Việt Nam, Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam, 
Công đoàn Viên chức Việt 
Nam và nhiều cơ quan, tổ 
chức các cấp khác. Căn cứ 
chức năng, nhiệm vụ của 
các cơ quan, đoàn thể để 
cụ thể hoá các phong trào 
hoạt động. Theo đó, Sở Tài 
nguyên và Môi trường các 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương cũng đã tổ 
chức chương trình ký kết 
văn bản phối hợp hành 
động với các tổ chức chính 
trị xã hội tại địa phương. 
Mục tiêu của phong trào 
này là  nhằm tạo ra được 
phong trào thi đua sôi nổi, 
sâu rộng trong đội ngũ cán 
bộ, công nhân viên chức, 
người lao động và các tầng 

lớp nhân dân, các tổ chức 
chính trị - xã hội, từ đó nêu 
cao tinh thần trách nhiệm 
của các đoàn thể, phát 
huy được tính chủ động 
sáng tạo của các cấp, các 
ngành, các địa phương 
trên cơ sở nội dung thi đua 
chung, tự đề ra chỉ tiêu thi 
đua cụ thể của đơn vị mình; 
tích cực hưởng ứng tham 
gia, tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ về nhận thức và 
hành động trong quản lý, 
khai thác và sử dụng hợp 
lý tài nguyên thiên nhiên và 
bảo vệ môi trường; đồng 
thời, góp phần tham gia 
giải quyết kịp thời những 
khó khăn, vướng mắc, 
bức xúc trong quản lý tài 
nguyên và môi trường tại 
địa phương. Nhiều phong 
trào đã và đang tích cực 
phát huy hiệu quả như: 
Toàn dân tham gia bảo vệ 
môi trường; phong trào xây 
dựng môi trường Xanh - 
Sạch - Đẹp; phong trào giữ 
gìn, bảo vệ dòng sông quê 
hương, tháng thanh niên 
hành động vì môi trường…

Từ năm 2007 đến nay, 
Ban Cán sự đảng và Lãnh 
đạo Bộ đã chỉ đạo Đảng 
uỷ các cấp trực thuộc thực 
hiện sâu rộng Cuộc vận 
động “Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”, hướng dẫn tổ 
chức tốt Hội thi “Kể chuyện 
về tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh” từ cấp cơ sở đến 
cấp Bộ và tích cực tham 
gia Hội thi do Đảng uỷ Khối 
các cơ quan Trung ương 
và Trung ương tổ chức. 
Hội thi “Kể chuyện về tấm 
gương đạo đức Hồ Chí 
Minh” đã trở thành phong 
trào thi đua sôi nổi, hấp 
dẫn, là đợt sinh hoạt chính 
trị, tư tưởng bổ ích thiết 
thực, thu hút đông đảo cán 
bộ, đảng viên tham gia. 
Qua Cuộc vận động nhiều 
điển hình tiên tiến về “Học 
tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh” đã 
xuất hiện, trở thành gương 
sáng cộng đồng để mọi 
người học tập, noi theo; 
góp phần nhân thêm niềm 
tự hào về Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, tin tưởng vào sự 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
và Nhà nước, cổ vũ tinh 
thần thi đua yêu nước, yêu 
ngành, yêu nghề của mỗi 
cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trong 
toàn ngành tài nguyên và 
môi trường.

Nguồn: monre.gov.vn
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1. Công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực đất đai thuộc 
thẩm quyền giải quyết 
của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Điện Biên.

Ngày 19/7/2017 UBND 
tỉnh Điện Biên đã ban 
hành quyết định số 936/
QĐ-UBND về công bố thủ 
tục hành chính chuẩn hóa 
lĩnh vực đất đai thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở 
Tài nguyên và Môi trường 
tỉnh Điện Biên.

Theo đó quyết định công 
bố 34 thủ tục hành chính 
chuẩn hóa lĩnh vực đất 
đai thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Tài nguyên 
và môi trường.

Quyết định này có hiệu 
lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ 
các thủ tục hành chính về 
đất đai được công bố tại 
quyết định 481/QĐ-UBND 
ngày 28/5/2015 của chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Điện Biên về ban hành thủ 
tục hành chính mới ban 
hành/thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh 
Điện Biên.

2. Nghị định mới về 
thu thập, quản lý, khai 
thác và sử dụng thông 
tin dữ liệu tài nguyên và 
môi trường

Ngày 14/6/2017, Chính 
phủ đã ban hành số Nghị 
định 73/2017/NĐ-CP về 
thu thập, quản lý, khai 
thác và sử dụng thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi 
trường thay thế Nghị định 
102/2008/NĐ-CP ngày 
15/9/2008 của Chính phủ 
về thu thập, quản lý, khai 
thác và sử dụng dữ liệu về 
tài nguyên và môi trường. 
Nghị định có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày 01/8/2017.

Nghị định này quy định 
việc thu thập, quản lý, khai 
thác và sử dụng thông 
tin, dữ liệu về đất đai, tài 
nguyên nước, địa chất và 
khoáng sản, môi trường, 
khí tượng thủy văn, biến 
đổi khí hậu, đo đạc và bản 
đồ, viễn thám, tài nguyên 
môi trường biển và hải 
đảo (thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường); 
cơ chế phối hợp, kết nối, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu 
tài nguyên và môi trường; 
trách nhiệm và quyền hạn 
của cơ quan, tổ chức, cá 
nhân trong việc thu thập, 
quản lý, khai thác và sử 
dụng thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường. 
Nghị định được áp dụng 
đối với cơ quan nhà nước, 
tổ chức, cá nhân có hoạt 
động thu thập, quản lý, khai 
thác và sử dụng thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi 
trường trên lãnh thổ nước 

CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN
NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam.

Nghị định gồm 08 
chương, 33 điều, quy 
định các những nguyên 
tắc chung trong công tác 
thu thập, tổ chức lưu trữ, 
bảo quản, liên thông, tích 
hợp, khai thác, cung cấp, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu 
tài nguyên và môi trường 
theo quy định, bảo đảm 
phù hợp với thực tế, đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động 
quản lý nhà nước, chỉ đạo, 
điều hành và chuyên môn 
nghiệp vụ, thiết thực tăng 
cường quản lý tài nguyên, 
bảo vệ môi trường, phòng 
tránh thiên tai và chủ động 
ứng phó với biến đổi khí 
hậu.

So với Nghị định 
102/2008/NĐ-CP ngày 
15/9/2008 của Chính phủ, 
Nghị định số 73/2017/NĐ-
CP có nhiều điểm mới 
quan trọng.

Thứ nhất là, đối tượng 
của Nghị định bao gồm 
thông tin, dữ liệu các lĩnh 
vực về tài nguyên và môi 
trường trong bối cảnh 
thông tin dữ liệu về tài 

nguyên và môi trường hiện 
nay chủ yếu là dạng số, 
được quản lý, lưu trữ trên 
môi trường điện tử. Khối 
lượng thông tin, dữ liệu 
tài nguyên và môi trường 
ngày càng lớn, nhu cầu sử 
dụng thông tin, dữ liệu của 
xã hội ngày càng tăng.

Thứ hai là, Nghị định quy 
định cơ chế tập hợp đầy đủ 
nhất, quản lý thống nhất tất 
cả các thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường hiện 
có của các cơ quan nhà 
nước (các bộ, ngành, địa 
phương) và các tổ chức, 
cá nhân trong, ngoài nước. 
Đồng thời khuyến khích tổ 
chức, cá nhân tham gia vào 
việc tạo lập, thu thập, cung 
cấp thông tin, dữ liệu về tài 
nguyên và môi trường theo 
hướng xã hội hóa.

Thứ ba là, tổ chức, quản 
lý thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường gồm 
các nội dung về bảo quản, 
lưu giữ và tu bổ thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi 
trường; xây dựng cơ sở 
dữ liệu tài nguyên và môi 
trường; duy trì, cập nhật 
cơ sở dữ liệu tài nguyên và 
môi trường; sao lưu, phục 
hồi thông tin, dữ liệu tài 

nguyên và môi trường.

Thứ tư là, tạo những 
điều kiện cung cấp, sử 
dụng thuận lợi, dễ dàng 
nhằm khai thác hiệu quả 
nhất nguồn thông tin dữ 
liệu, sử dụng lao động quá 
khứ, tiết kiệm chung cho 
xã hội, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia.

Thứ năm là, Nghị định 
cũng bổ sung mới các nội 
dung nguyên tắc kết nối, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu 
tài nguyên và môi trường 
giữa các bộ, ngành và Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh; 
kết nối, chia sẻ dữ liệu 
giữa các cơ sở dữ liệu tài 
nguyên và môi trường; kết 
nối, tích hợp thông tin, số 
liệu quan trắc tài nguyên 
và môi trường trên môi 
trường điện tử.

Đặc biệt, Nghị định quy 
định cụ thể trách nhiệm 
của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Khoa học và 
Công nghệ, các bộ, ngành 
có thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường, Ủy 
ban nhân cấp tỉnh và Sở 
Tài nguyên và Môi trường; 
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bổ sung mới nội dung trách 
nhiệm của tổ chức, cá nhân 
thu thập thông tin dữ liệu 
tài nguyên và môi trường; 
Quy định rõ nội dung quyền 
sở hữu trí tuệ đối với thông 
tin, dữ liệu tài nguyên và 
môi trường và bảo hộ sở 
hữu trí tuệ đối thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi 
trường, bảo đảm quản 
lý có hiệu quả việc cung 
cấp và sử dụng thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi 
trường, giúp quản lý chất 
lượng nguồn thông tin, dữ 
liệu, tránh thất thoát kinh 
phí khai thác thông tin, dữ 
liệu.

Nghị định số 73/2017/
NĐ-CP là quy định pháp 
luật nâng cao vai trò, giá 
trị của thông tin, dữ liệu tài 
nguyên và môi trường, vị 
thế của ngành tài nguyên 
và môi trường đối với phát 
triển kinh tế - xã hội, an 
ninh - quốc phòng và an 
sinh xã hội trong bối cảnh 
công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và hội nhập quốc tế 
của đất nước góp phần đổi 
mới mô hình tăng trưởng, 
nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, năng suất lao 
động, sức cạnh tranh của 
nền kinh tế./.

3. Quy định về phương 
pháp tính, mức thu tiền 
cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước.

Ngày 17/7/2017, Chính 
phủ ban hành Nghị định 
82/2017/NĐ-CP. Nghị định 
này quy định về phương 
pháp tính, mức thu tiền 
cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước. Đối tượng 
áp dụng Các cơ quan nhà 
nước có liên quan đến việc 
xác định, thu, nộp tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên 
nước. Tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến việc thực 
hiện tính, thu, nộp tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên 
nước.

Nổi bật trong nghị định 
là từ 1/9: UBND cấp tỉnh 
phê duyệt tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước:

Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, UBND cấp tỉnh phê 
duyệt tiền cấp quyền khai 
thác tài nguyên nước đối 
với trường hợp thuộc thẩm 
quyền cấp giấy phép khai 
thác, sử dụng tài nguyên 
nước.

Cục Quản lý tài nguyên 
nước thuộc Bộ Tài nguyên 
và Môi trường có trách 

nhiệm tiếp nhận, tổ chức 
thẩm định hồ sơ tính tiền, 
điều chỉnh tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước 
đối với các trường hợp 
thuộc thẩm quyền cấp giấy 
phép của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi 
trường có trách nhiệm tiếp 
nhận, tổ chức thẩm định 
hồ sơ tính tiền, điều chỉnh 
tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước đối với các 
trường hợp thuộc thẩm 
quyền cấp giấy phép của 
UBND cấp tỉnh.

Từ 1/9: Phải nộp tiền 
cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước:

Vẫn theo Nghị định, 
tổ chức, cá nhân được 
cấp giấy phép khai thác, 
sử dụng nước mặt, nước 
dưới đất (chủ giấy phép) 
thuộc một trong các trường 
hợp sau phải nộp tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên 
nước: 

Đối với khai thác nước 
mặt: Khai thác nước mặt 
để phát điện; khai thác 
nước mặt để phục vụ hoạt 
động kinh doanh, dịch vụ, 
sản xuất phi nông nghiệp, 
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bao gồm cả nước làm mát 
máy, thiết bị, tạo hơi. 

Đối với khai thác nước 
dưới đất: Khai thác nước 
dưới đất để phục vụ hoạt 
động kinh doanh, dịch vụ, 
sản xuất phi nông nghiệp, 
bao gồm cả nước làm mát 
máy, thiết bị, tạo hơi; khai 
thác nước dưới đất (trừ 
nước lợ, nước mặn) để 
nuôi trồng thủy sản, chăn 
nuôi gia súc, tưới cà phê, 
cao su, điều, chè, hồ tiêu 
và cây công nghiệp dài 
ngày khác với quy mô từ 
20 m3/ngày đêm trở lên.

Mức thu tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước 
được quy định theo mục 
đích khai thác nước, có 
giá trị từ 0,1 - 2%. Cụ thể, 
khai thác nước dùng cho 
sản xuất thủy điện mức 
thu 1%; khai thác nước 
dùng cho kinh doanh, dịch 
vụ mức thu 2%; khai thác 
nước dùng cho sản xuất 
phi nông nghiệp, trừ nước 
làm mát máy, thiết bị, tạo 
hơi mức thu 1,5%. 

Khai thác nước dưới đất 
dùng cho tưới cà phê, cao 
su, điều, chè, hồ tiêu và 
cây công nghiệp dài ngày 

khác; khai thác nước mặt, 
nước dưới đất để làm mát 
máy, thiết bị, tạo hơi thì 
mức thu tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước 
là 0,2%.

Mức thu tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước 
đối với khai thác nước 
dưới đất dùng cho nuôi 
trồng thủy sản, chăn nuôi 
gia súc là 0,1%. 

Giá tính tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước 
cho sản xuất thủy điện là 
70% giá điện dùng để tính 
thuế tài nguyên nước dùng 
cho sản xuất thủy điện.

Giá tính tiền cấp quyền 
khai thác tài nguyên nước 
đối với các trường hợp 
khác là giá tính thuế tài 
nguyên nước do UBND cấp 
tỉnh nơi có công trình khai 
thác, sử dụng tài nguyên 
nước ban hành và phù 
hợp khung giá tính thuế tài 
nguyên đối với nước thiên 
nhiên do Bộ Tài chính quy 
định.

Nghị định cũng nêu rõ, 
trong trường hợp chưa có 
giá tính thuế tài nguyên 
nước thì Sở Tài chính chủ 
trì, phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Cục 
thuế tỉnh căn cứ quy định 
của pháp luật về giá, tham 
mưu cho UBND cấp tỉnh 
nơi có công trình khai thác 
tài nguyên nước ban hành 
để làm cơ sở tính tiền cấp 
quyền khai thác tài nguyên 
nước.

Nghị định này có hiệu 
lực thi hành từ ngày 
01/09/2017 và Bãi bỏ quy 
định tại Điều 40, khoản 3 
Điều 47 của Nghị định số 
201/2013/NĐ-CP ngày 27 
tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của 
Luật tài nguyên nước./.

4. Ban hành Quy định 
kỹ thuật và định mức 
kinh tế - kỹ thuật điều tra, 
đánh giá hiện trạng khai 
thác, sử dụng tài nguyên 
nước.

Thông tư số 16/2017/
TT-BTNMT vừa được Bộ 
Tài nguyên và Môi trường 
ban hành ngày 25/7/2017. 
Quy định kỹ thuật và định 
mức kinh tế - kỹ thuật điều 
tra, đánh giá hiện trạng 
khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước. Đối tượng 
áp dụng của Thông tư là 
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các cơ quan quản lý nhà 
nước, các công ty, đơn vị 
sự nghiệp, các tổ chức, cá 
nhân có liên quan đến công 
tác điều tra, đánh giá hiện 
trạng khai thác, sử dụng tài 
nguyên nước.

Thông tư Quy định kỹ 
thuật và định mức kinh tế 
- kỹ thuật điều tra, đánh 
giá hiện trạng khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước áp 
dụng cho 02 nội dung: Quy 

định kỹ thuật điều tra, đánh 
giá hiện trạng khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước mặt 
và nước dưới đất; Định 
mức kinh tế - kỹ thuật điều 
tra, đánh giá hiện trạng khai 
thác, sử dụng tài nguyên 
nước mặt và nước dưới 
đất tương ứng với bản đồ 
theo các tỷ lệ: 1:200.000; 
1:100.000; 1:50.000; và 1: 
25.000.

Thông tư này có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 
15/9/2017 và thay thế 
Thông tư số 02/2009/TT-
BTNMT ngày 05/11/2009 
của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy 
định định mức kinh tế - kỹ 
thuật điều tra, đánh giá 
hiện trạng khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước./.

TTCNTTTNMT 

KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÁC HẠNG MỤC...

tuân thủ quy định về quản 
lý chất lượng công trình và 
các quy định khác có liên 
quan; công tác lập và lưu 
trữ hồ sơ; tiến độ hoàn 
thành các hạng mục công 
trình; hiện trạng chất lượng 
thi công xây dựng các 
hạng mục công trình phục 
vụ công tác tích nước hồ 
chứa tại công trình thi công 
bằng trực quan và kiểm tra 
các số liệu quan trắc, đo 
đạc; sự tuân thủ các quy 
định khác của pháp luật về 
xây dựng và quản lý công 
trình hiện hành.

 Kết quả kiểm tra cho 

thấy: Các hạng mục công 
trình đang triển khai xây 
dựng được kiểm tra đã cơ 
bản hoàn thành. Tại thời 
điểm kiểm tra bằng trực 
quan và xem xét các số liệu 
báo cáo của chủ đầu tư và 
các bên liên quan thi công 
các hạng mục công trình 
hoạt động bình thường, 
không có dấu hiện bất 
thường liên quan đến chất 
lượng công trình; năng lực 
các chủ thể tham gia xây 
dựng các hạng mục công 
trình phục vụ giai đoạn tích 
nước cũng cơ bản hoàn 
thành...Tuy nhiên, trong 
quá trình kiểm tra còn thấy 

một số tồn tại như: chưa 
gia cố mái vai trái đập, mái 
hạ lưu của công trình tràn 
van và nhà máy thủy điện, 
quy trình vận hành đang 
trình cơ quan phê duyệt...

Sau khi kiểm tra thực 
địa, đoàn kiểm tra đã thống 
nhất các nội dung liên quan 
và thông qua biên bản. 
Đồng thời yêu cầu Công ty 
Cổ phần Đầu tư tài nguyên 
và Năng lượng Điện Biên 
khẩn trương thực hiện các 
nội dung còn tồn tại theo 
kết luận của Đoàn kiểm tra 
để tiến hành các bước tiếp 
theo./.

Tin, ảnh: Nam An

(Tiếp theo trang 17)
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