UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG

Số: 91

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/BC-STNMT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5
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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5
1. Nhiệm vụ chung.
1. 1. Công tác xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật.
Đôn đốc các sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố thực hiện tổng
kết thi hành Luật Đất đai. Tham gia góp ý vào dự thảo: Thông tư quy định về
giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Quyết định ban
hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử
dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Thông tư hướng
dẫn xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước
biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam và xác định
đường ranh giới 03 và 06 hải lý vùng biển Việt Nam.
Duy trì hoạt động và đăng tải kịp thời các hoạt động, văn bản chính sách
mới của ngành trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền
theo kế hoạch. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành.
1.2. Công tác tổ chức cán bộ.
Xây dựng Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp
đồng lao động năm 2022 của Sở; Kế hoạch tổ chức thực hiện quy trình bổ nhiệm
chức danh cấp trưởng chi nhánh thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai.
1.3. Công tác cải cách thủ tục hành chính.
Lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, UBND huyện Thái Thụy, Tiền Hải
góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Công bố thủ tục hành chính mới
ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực biển và hải đảo
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp
huyện. Tham gia góp ý dự thảo kế hoạch triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg
ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ
sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, ách tắc, cản trở hoạt động đầu
tư, kinh doanh và đời sống xã hội; Tham gia ý kiến về hệ thống chỉ số và
phương pháp xây dựng PCI; Cung cấp danh sách doanh nghiệp thực hiện thủ tục
hành chính gửi Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
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Thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC theo phương án “5 tại chỗ”
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Kết quả giải quyết TTHC của
Sở đến 18/5/2021, đã tiếp nhận 68 hồ sơ (gồm: 43 hồ sơ trực tiếp; 25 hồ sơ trực
tuyến), trong đó: đã giải quyết đúng hạn 37 hồ sơ, đang giải quyết trong hạn 31
hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.
1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.
Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định xử phạt vi phạm hành chính về đất
đai đối với 02 doanh nghiệp1, số tiền 383.138.700 đồng.
Duy trì nề nếp tiếp công dân theo quy định. Tại trụ sở tiếp công dân của
Sở đã tiếp 16 lượt (55 người) gồm 10 vụ liên quan đến đất đai; tiếp nhận và giải
quyết 02 vụ việc theo thẩm quyền (trùng với giải quyết đơn), các vụ việc không
thuộc thẩm quyền của Sở đã hướng dẫn công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền
để được giải quyết theo quy định.
Tiếp nhận 26 đơn2 và đã thực hiện giải quyết, xử lý đơn theo đúng quy
định; 02 kiến nghị từ đường dây nóng của Sở (01 vụ việc về đất đai, 01 vụ việc
về khoáng sản), đã hướng dẫn công dân theo quy định.
1.5. Công tác kế hoạch - tài chính.
Tổng hợp báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường. Xây
dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn từ nguồn thu hợp pháp
của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để đầu tư. Gửi Sở Xây dựng
thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ sửa chữa, bảo dưỡng pano
tuyên truyền về bảo vệ môi trường. Xét duyệt quyết toán đối với các đơn vị dự
toán cấp III; Thực hiện các thủ tục thanh toán các nhiệm vụ sử dụng kinh phí chi
thường xuyên theo quy định hiện hành.
2. Các lĩnh vực chuyên ngành.
2.1. Lĩnh vực quản lý đất đai.
Thẩm định, trình UBND tỉnh 25 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục
đích sử dụng đất, điều chỉnh, gia hạn sử dụng đất, diện tích 70,25ha; 01 hồ sơ
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất, diện tích 0,34ha.
Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua nội dung thay đổ i quy
mô, địa điểm và số lượng dự án trong kế hoa ̣ch sử du ̣ng đấ t kỳ cuố i 2016-2020
tỉnh Thái Bình. Đôn đốc UBND huyện, thành phố báo cáo tiến độ lập, phê duyệt
Công ty cổ phần thương mại và đầu tư Đoàn Gia, Công ty cổ phần đầu tư sản xuất thương mại, dịch vụ và phát triển tiểu thủ công nghiệp
Dũng Nghĩa.
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26 đơn (03 KN, 05 TC, 18 KNPA), trong đó 13 đơn (01 KN, 01 TC, 11 KNPA) không đủ điều kiện thụ lý, 13 đơn (02 KN, 04 TC, 07
KNPA) đủ điều kiện thụ lý gồm: 02 đơn KN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (đã hướng dẫn trực tiếp 01 đơn, 01 đơn đang xem xét giải
quyết), 01 đơn TC thuộc thẩm quyền UBND huyện Thái Thụy, đã thực hiện chuyển đơn theo quy định; 11 đơn KNPA trong đó có 03 đơn
không thuộc thẩm quyền của Sở, đã thực hiện chuyển đơn theo quy định, đang xem xét giải quyết 08 đơn theo quy định.
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quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện.
Giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái
định cư; giải quyết tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
các vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất cho các tổ chức kinh tế, cơ
sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.
Tham gia ý kiến và thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất
để thực hiện dự án đối với 39 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Văn phòng Đăng ký đất đai đã tiếp nhận, thẩm định trình Giám đốc Sở ký
2.617 Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; các Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai đã tiếp nhận hoàn thiện 670 hồ sơ chuyển Phòng Tài nguyên và
Môi trường thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện, thành phố ký Giấy chứng
nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Luân chuyển 3.882 hồ sơ thực hiện nghĩa
vụ tài chính (trong đó các Chi nhánh thực hiện 3.682 hồ sơ). Thực hiện đăng ký
biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.275 hồ sơ (trong đó các
Chi nhánh thực hiện 1.260 hồ sơ); đăng ký giao dịch đảm bảo 3.381 hồ sơ (trong
đó các Chi nhánh thực hiện 3.367 hồ sơ); thực hiện chỉnh lý thường xuyên và
thông báo chỉnh lý biến động của 1.498 thửa đất; cung cấp thông tin địa chính
cho 34 trường hợp; duy trì cập nhật chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên các
xã đã thực hiện dự án VLAP và các xã đủ điều kiện tích hợp, thông qua phần
mềm vận hành VILIS 2.0.
Tổ chức kiểm tra, rà soát 01 hồ sơ và lập phương án đề nghị thẩm định giá
đất cụ thể để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Xác định giá đất cụ thể
làm căn cứ tính tiền thuê đất cho 01 dự án, làm căn cứ tính tiền sử dụng đất đối
với 01 dự án phát triển nhà ở thương mại (khu dân cư Nguyễn Đức Cảnh), 01 dự
án BT (Vũ Phúc 3); xác định giá trị khu đất thực hiện luân chuyển hồ sơ đối với
03 khu đất. Lập dự toán thuê tư vấn xác định giá đất cụ thể đối với 05 khu đất.
Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, khảo sát giá đất cụ thể làm giá khởi điểm để
đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đất có giá trị dưới 20 tỷ đồng.
2.2. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám.
Thẩm định 35 bản vẽ trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính phục
vụ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 05 dự toán
kinh phí trích lục, trích đo bản đồ địa chính sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà
nước. Tổ chức đấu thầu gói thầu xây dựng CSDL đất đai huyện Kiến Xương,
Tiền Hải, Quỳnh Phụ và Vũ Thư.
2.3. Lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo ĐTM (đã tổ chức 03 Hội
đồng); 02 hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo ĐTM (đã trình UBND tỉnh 01 hồ sơ,
trả lại 01 hồ sơ); cấp 02 Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.
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Thông báo phí đối với 15 cơ sở; đôn đốc Công ty Green Eden nộp phí bảo
vệ môi trường. Theo dõi việc thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường, báo
cáo công tác quản lý chất thải nguy hại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn tỉnh.
2.4. Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản.
Tham mưu UBND tỉnh cấp 02giấy phép xả thải vào nguồn nước.Tham gia
góp ý Đề án an ninh nguồn nước và An toàn đập, hồ chứa nước giai đoạn 20212030, tầm nhìn đến 2045; Đề án tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai
đoạn đến năm 2025; Kế hoạch triển khai chương trình bảo đảm cấp nước an toàn
khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025. Triển khai thực hiện 02
nhiệm vụ Điều tra, lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa
bàn tỉnh Thái Bình; Điều tra khoanh định vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký
khai thác nước dưới đất tỉnh Thái Bình. Báo cáo việc xử lý, giải quyết Giấy phép
khai thác khoáng sản (cát) đã hết hạn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đôn đốc các
đơn vị đang khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình đo đạc hiện trạng
mỏ, xác định sản lượng khoáng sản khai thác thực tế; các đơn vị khai thác cát
lòng sông thực hiện Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính
phủ; các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác trên địa bàn tỉnh Thái
Bình báo cáo về tình hình khai thác và tiêu thụ cát năm 2019, 2020, 2021.
2.5. Công tác quản lý tổng hợp Biển và khí tượng thủy văn và biến đổi
khí hậu.
Báo cáo công tác quản lý tổng hợp Biển và khí tượng thủy văn và biến đổi
khí hậu trên địa bàn tỉnh3; tình hình triển khai lập Quy hoạch tỉnh và vướng mắc
của Luật Quy hoạch. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng
chống thiên tai năm 2021 và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống phòng chống
thiên tai. Tham mưu văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Quyết định
số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự
báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. Tiếp nhận, theo dõi
bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, truyền tin thiên tai theo quy định.
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6
1. Nhiệm vụ chung.
Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; triển khai các văn bản
Báo cáo: Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường biển; Tình hình thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn
trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Kết quả thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 21/02/2014 và Văn bản số 5536/UBND-KTTNMT ngày
30/12/2019 của UBND tỉnh liên quan đến nội dung chủ động ứng phó với BĐKH và tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
trên địa bàn tỉnh Thái Bình từ 2014 đến 2020; kết quả thực hiện Quyết định số 4156/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành
phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung và xây dựng các tiêu chí, cơ chế giám sát đánh giá việc thực hiện Chương trình, kế hoạch quản lý tổng hợp tài
nguyên và bảo vệ môi trường biển tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến
năm 2030; Kết quả hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.
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quy phạm pháp luật mới được ban hành. Xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ theo
quy định. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và chỉ đạo của
cấp trên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Rà soát, tổng hợp, thẩm định các
nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp năm 2021; cập nhật, tổng hợp, lưu hồ sơ
thủ tục thanh toán các nhiệm vụ đã hoàn thành, phục vụ quyết toán và thực hiện
quyết toán theo quy định.
2. Các nhiệm vụ theo lĩnh vực cụ thể.
1.1. Lĩnh vực quản lý đất đai.
Tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh hồ sơ giao, thuê, chuyển mục đích sử
dụng đất, gia hạn sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tham gia
ý kiến và thẩm định nhu cầu, điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đối với
dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh theo quy định. Xây dựng dự thảo các văn bản quy
phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày
18/12/2020 của Chính phủ.
Tiếp tục giải quyết các vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất;
trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; trong việc cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất.
Triển khai thực hiện các công việc để sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất. Tổ
chức kiểm tra, rà soát, xây dựng phương án giá đất đối với các trường hợp thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở. Phối hợp với Sở Tài chính kiểm tra, khảo sát giá
đất để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.
2.2. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám.
Tổ chức chấm thầu; đề xuất trao Hợp đồng gói thầu xây dựng CSDL đất
đai huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Quỳnh Phụ và Vũ Thư. Tập trung giải quyết
hồ sơ các dự án trọng điểm. Tổ chức thẩm định bản vẽ trích lục bản đồ địa
chính, trích đo địa chính; thẩm định dự toán kinh phí trích lục, trích đo bản đồ
địa chính theo quy định.
2.3. Lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn kinh phí sự nghiệp môi trường năm
2021. Xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2021. Tổ chức
hội thảo hướng dẫn các cơ sở đầu tư lắp đặt, vận hành và truyền số liệu quan
trắc tự động, liên tục (khi dịch Covid-19 ổn định). Tổ chức kiểm tra việc chấp
hành pháp luật về BVMT đối với các cơ sở sản xuất theo kế hoạch. Đôn đốc kê
khai, nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp.
Tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo
cáo ĐTM; kiểm tra sau ĐTM và cấp giấy xác nhận hoàn thành các hạng mục
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bảo vệ môi trường trong báo cáo ĐTM, Đề án BVMT; kiểm tra xác nhận, cấp sổ
chủ nguồn thải CTNH cho các cơ sở SXKD; tăng cường công tác kiểm soát và
phòng ngừa ô nhiễm môi trường; kiểm tra và đề xuất xử lý kịp thời các điểm
“nóng”, bức xúc về môi trường ở địa phương; thực hiện thu phí bảo vệ môi
trường đối với nước thải công nghiệp.
2.4. Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản.
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép tài nguyên nước và khoáng sản theo thẩm
quyền. Tiếp tục triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ “Lập hành lang bảo vệ nguồn
nước” và “Điều tra khoanh định vùng hạn chế và khu vực phải đăng kí khai thác
nước dưới đất tỉnh Thái Bình”.
2.5. Công tác quản lý tổng hợp Biển và khí tượng thủy văn và biến đổi
khí hậu.
Tiếp tục rà soát hoàn thiện thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành
chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực biển và hải đảo thuộc thẩm quyền giải quyết của
Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình,
trình UBND tỉnh xem xét quyết định công bố, công khai theo quy định. Tiếp
nhận, theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, truyền tin thiên tai
theo quy định. Thu nhận thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn từ các trạm khí
tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh. Tham mưu các hoạt động tuyên
truyền Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới
(đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo các cấp chính
quyền).
Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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