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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:         /BC-STNMT 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 

Điện Biên, ngày     tháng 02 năm 2020 
 

 

BÁO CÁO 

Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 02,  

phương hướng nhiệm vụ tháng 3 năm 2020 

 
I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 

1. Công tác quản lý đất đai 

- Báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát các quyết định, quy định, hướng dẫn 

để triển khai thực hiện Luật đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Việc 

tổng kết Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về việc đẩy mạnh thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020; Chủ trương thực hiện đấu giá quyền 

sử dụng đất để vào mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ thực hiện xây 

dựng khách sạn Nậm Pồ, huyện Nậm Pồ.   

- Thưc̣ hiêṇ kiểm tra kết quả kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất năm 2019 cấp huyêṇ.   

 - Thẩm định các nôị dung về quản lý đất đai của các công trình, dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh (dự án cơ sở sản xuất gạch không nung bê tông thương 

phẩm và đá xẻ Minh Quý; Điều chỉnh, bổ sung dự án xây dựng điểm TĐC số III 

dự án nâng cấp, cải tạo cảng hàng không Điện Biên (Bổ sung hạng mục điểm 

TĐC C13 mở rộng, phường Thanh Trường TPĐBP …). 

- Trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định và 5 Phương án giá đất 

cụ thể để trình UBND tỉnh phê duyệt; .   

- Tham mưu trình UBND tỉnh giao đất cho 01 tổ chức với diện tích 8,87ha;  

2. Công tác quản lý khoáng sản 

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tình hình thực hiện chỉ thị 

số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

Tham mưu UBND tỉnh Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao 

tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/03/2015 của Thủ tướng chính phủ; Báo cáo 

công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2019. 

Phối hợp với Đoàn Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiến hành 

kiểm tra thực địa về vấn đề liên quan đến khu vực thăm dò quặng chì kẽm khu 

vực Háng Trở, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa tỉnh Điện Biên. 

3. Công tác quản lý tài nguyên nước, KTTV&BĐKH 

- Tham mưu trình UBND tỉnh giao thực hiện 02 Dự án “Xây dựng cơ sở 

dữ liệu về tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước tỉnh 

Điện Biên” và “Thống kê, kiểm kê hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên 
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nước, xả thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn đến 

2025”  

- Tham gia ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2013/QĐ-

TTg ngày 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động 

ứng phó sự cố tràn dầu. Thẩm định hồ sơ Phương án cắm mốc hành lang bảo 

vệ hồ chứa của Công ty Cổ phần thuỷ điện Long Tạo Điện Biên. 

- Ban hành Văn bản số 81/STNMT-TNN ngày  11/02/2020 về việc thực 

hiện các quy định đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả 

nước thải vào nguồn nước nhằm tăng cường công tác phối hợp, quản lý tài 

nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin cấp phép sử dụng nước 

mặt của các cơ sở sản xuất sử dụng nguồn nước phục vụ cho sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên cho Sở Nông nghiệp và PTNT. 

4. Công tác bảo vệ môi trường 

- Ban hành Kế hoạch kiểm tra, thẩm định, đánh giá nội dung tiêu chí 17 

đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020; 

văn bản hướng dẫn cơ sở, doanh nghiệp thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc 

nước thải, khí thải tự động, liên tục. 

- Thực hiện Báo cáo số liệu thống kê ngành tài nguyên môi trường; Báo cáo 

chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2021 – 2025; Báo cáo tình hình quản lý 

chất thải nguy hại năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Báo cáo tổng hợp tình 

hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất năm 2019; Báo cáo 

kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê thuộc nhóm môi trường. 

- Thẩm định 04 báo cáo ĐTM của các dự án: Thủy điện Mường Luân 1; 

Thủy điện Mường Luân 2;  San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ 

Nậm Pồ; Xây dựng Điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng 

không Điện Biên. 

- Phối hợp Đài PTTH tỉnh thực hiện chuyên mục Tài nguyên và Môi trường 

tháng 02/2020. 

- Góp ý dự thảo: Quyết định ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa 

trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Điện Biên; dự thảo Quyết định ban hành 

quy chế quản lý sản phẩm tham gia chương trình mỗi xã 01 sản phẩm (OCOP) 

tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2020 định hướng đến 2030. 

5. Công tác đo đạc bản đồ viễn thám 

Ký duyệt 02 công trình đo đac̣ bản đồ phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ 

và tái định cư với diện tích là 1,94 ha. 

6. Công tác tiếp công dân, thanh tra 

- Công tác tiếp công dân tiếp tục duy trì và thực hiện theo đúng quy định 

của pháp luật. Trong tháng Sở không có trường hợp tiếp công dân đến gửi đơn, 

phản ánh, kiến nghị. 

- Công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong 

tháng đã tiếp nhận 04 đơn kiến nghị về lĩnh vực đất đai và đều không thuộc 
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thẩm quyền giải quyết; trong đó 03 đơn lưu theo quy định pháp luật và 01 đơn 

hướng dẫn trả lời công dân. 

Thực hiện Văn bản số 2374/UBND-BTCD ngày 15 tháng 8 năm 2019 của 

UBND tỉnh Điện Biên về việc tham mưu đề xuất xử lý đơn khiếu nại của bà 

Nguyễn Thị Mến (người đại diện hợp pháp của bà Trần Thị Mũn); Thanh tra Sở 

đã tiến hành thu thập tài liệu, rà soát kiểm tra xây dựng báo cáo, dự thảo nội 

dung dung trả lời đơn công dân gửi UBND tỉnh (tại Báo cáo số 20/BC-STNMT 

ngày 14/02/2020) xem xét quyết định; Đối với vụ Bà Bùi Thị Nhu, Sở TNMT đã 

tiến hành thu thập tài liệu gửi UBND tỉnh phục vụ cho công tác tiếp dân tháng 

02/2020. 

- Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế của Sở Tài nguyên và Môi trường 

năm 2020; đôn đốc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc quản lý các 

di tích đã được công nhận và xếp hạng trên địa bàn tỉnh 

- Gửi dự thảo quyết định, chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 

của Sở Tài chính. 

7. Công tác khác 

- Ban hành Kế hoac̣h triển khai thưc̣ hiêṇ mô ̣ số nhiêṃ vu ̣ năm 2020:  

Triển khai thực hiện công tác dân vận; Giải quyết việc làm năm 2020; Thực hiện 

Quy chế Dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch bảo đảm an ninh nội bộ; Rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính; Kiểm soát Thủ tục hành chính.  

- Ra Thông báo tuyển dụng viên chức, thành lập Hội đồng tuyển dụng, thành 

lập ban sát hạch tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019. 

- Báo cáo kết quả thực hiện việc mua sắm tài sản tập trung năm 2019 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường và đăng ký danh mục mua sắm tài sản tập trung 

đợt 1 năm 2020. 

II- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 3 NĂM 2020 

1. Công tác quản lý đất đai 

- Tiếp tục tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020; 

- Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp 

huyện, hướng dẫn UBND cấp huyện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020;  

- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký 

hợp đồng thuê đất và thẩm định nhu cầu sử dụng của các dự án theo đúng trình 

tự, thủ tục của pháp luật đất đai năm 2013; 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư theo đúng quy định của luật đất đai 2013; xử lý vướng mắc của 

phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong quá trình thực hiện; 

- Xây dựng Kế hoạch xác định giá đất cụ thể năm 2020 và trình UBND tỉnh 

phê duyệt theo đúng quy định; Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong 

việc thực hiện bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh; 



 4 

- Tiếp tục rà soát các công trình, dự án đã được giao, thuê đất chậm triển 

khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; 

- Tiếp tục đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện công tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên 

địa bàn tỉnh; 

- Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện 

sản phẩm kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019;  

- Bám sát thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý đất 

đai, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân và các tổ chức khi liên hệ công tác được nhanh chóng và thuận 

lợi nhất; 

2. Công tác quản lý khoáng sản 

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. 

- Thẩm định hồ sơ xin cấp phép hoạt động khoáng sản thuộc thẩm quyền. 

- Tham mưu các văn bản liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. 

- Phối hợp thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá 

nhân trong hoạt động khai thác khoáng sản. 

- Thẩm định hồ sơ, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

3. Công tác quản lý tài nguyên nước, KTTV&BĐKH 

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về Tài nguyên nước, Khí tượng thuỷ văn. 

- Tham mưu các văn bản liên quan đến tài nguyên nước, khí tượng thủy 

văn và biến đổi khí hậu. 

4. Công tác bảo vệ môi trường 

- Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức cá nhân lập và thực hiện Báo cáo đánh 

giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; Đề án cải tạo phục 

hồi môi trường, đăng ký chủ nguồn thải theo quy định. 

- Chủ trì phối hợp với phòng Kế hoạch Tài chính xây dựng hồ sơ đấu thầu 

gói thầu quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên năm 2020. Thành lập Hội đồng 

thẩm định báo cáo ĐTM dự án: Xây dựng Điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp, 

cải tạo Cảng hàng không Điện Biên 

- Tiếp tục rà soát xây dựng mạng lưới điểm quạn trắc môi trường tỉnh Điện 

Biên giai đoạn 2021-2025. Triển khai Kế hoạch thẩm định, đánh giá nội dung 

tiêu chí 17 đối với các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

năm 2020. 

- Hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện xác nhận kế hoạch bảo vệ môi 

trường và đề án bảo vệ môi trường đơn giản. Phối hợp với Đài phát thanh và 

truyền hình thực hiện chuyên mục tài nguyên môi trường tháng 3. 

5. Công tác đo đạc bản đồ viễn thám 
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Tiếp tục công tác thẩm định, sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ 

địa chính phuc̣ vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để Xây dựng và 

phát triển Kinh tế - Xã hội các Dư ̣án trên địa bàn tỉnh. 

6. Công tác tiếp công dân, thanh tra 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tham gia tiếp công dân tại 

Trụ sở Tiếp công dân - Văn phòng UBND tỉnh khi có yêu cầu.  

- Tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, phản ánh của các tổ 

chức, hộ gia đình, cá nhân; chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, 

tố cáo, tranh chấp đất đai được giao phát sinh mới. 

7. Công tác khác 

- Quản lý khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường hiện có, 

cung cấp dữ liệu tài nguyên môi trường cho các tổ chức, cá nhân theo quy định 

của pháp luật. 

- Thực hiện các dự án đầu tư công đã được UBND tỉnh giao đảm bảo về 

chất lượng, tiến độ. 

- Kiểm tra quyết toán thu chi ngân sách năm 2019 của các đơn vị trực thuộc 

Sở; tổ chức thu chi ngân sách theo quy định. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế của ngành; 

lãnh đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở./. 

Nơi nhận: 
- Bộ TNMT; (B/c) 

- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 
 

 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngôn Ngọc Khuê  
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