UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 69 /BC-STNMT

Thái Bình, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4
1. Nhiệm vụ chung.
1. 1. Công tác xây dựng và phổ biến chính sách, pháp luật.
Tổ chức Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định bãi bỏ một số văn bản do
UBND tỉnh ban hành (lần 2); hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung
một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; hồ sơ đề nghị xây
dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật Đất đai. Tham gia ý kiến dự thảo Đề án của UBND tỉnh về tăng cường
quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng; dự thảo Quy định về khu dân cư,
xã, phường thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An
toàn về an ninh trật tự"; rà soát các Luật thuế; dự thảo Thông tư của Bộ Tài
chính; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng
dự án Luật phòng không nhân dân.
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, bổ
sung báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.
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.
Chỉ đạo Chi cục Bảo vệ môi trường xây dựng Dự thảo đề án chức năng
nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục theo Quyết định số 02/2022/QĐUBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch các
chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2022 nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2030.
1.3. Công tác cải cách thủ tục hành chính.
Tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành
chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài
nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh.
Ban hành Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường,
tài nguyên nước, đo đạc và bản đồ, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài
nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp
xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Chỉ đạo rà soát, công khai, niêm yết các thủ tục
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hành chính; rà soát cập nhật mã thủ tục hành chính, cung cấp danh mục dịch vụ
công theo quy định.
Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, đã tiếp nhận 86 hồ sơ (52
hồ sơ trực tiếp; 34 hồ sơ trực tuyến), trong đó: đã giải quyết 56 hồ sơ, đang giải
quyết 30 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.
1.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo.
Thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 05 đơn vị; ban hành 04
kết luận kiểm tra và 01 kết luận thanh tra. Hoàn thiện các kết luận thanh, kiểm
tra đối với các đơn vị còn lại đã thực hiện trong năm 2021 và từ đầu năm 2022
đến nay.
Duy trì nề nếp tiếp công dân theo quy định. Tại trụ sở tiếp công dân của Sở
đã tiếp 10 lượt người (10 người) gồm 09 vụ liên quan đến đất đai, không có
đoàn đông người; 02 vụ việc theo thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường
(01 vụ việc đã giải quyết; 01 vụ việc đang giải quyết theo quy định); các vụ việc
không thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường đã hướng dẫn công
dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định của pháp
luật. Tiếp nhận 20 đơn (02KN, 03TC, 15 KNPA)1.
1.5. Công tác kế hoạch - tài chính.
Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định giao quyền tự chủ tài chính giai
đoạn 2022-2025 cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; đề nghị các
đơn vị sự nghiệp chỉnh sửa phương án tự chủ.
Xét duyệt dự toán nhóm mục 08 nhiệm vụ sự nghiệp (04 nhiệm vụ của Văn
phòng Đăng ký đất đai và 04 nhiệm vụ về sự nghiệp môi trường); tham gia ý
kiến phân bổ kinh phí 01 nhiệm vụ.
Thương thảo và hoàn thiện, ký kết hợp đồng đối với 02 gói thầu (gói thầu
lập kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025 và gói thầu Lập
thiết kế kỹ thuật, dự toán nhiệm vụ Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai,
lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất nông
nghiệp bị biến động do thực hiện dồn điền đổi thửa tại các huyện: Hưng Hà,
Đông Hưng, Thái Thụy).
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.
Trình UBND tỉnh11 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh mục đích sử
dụng đất, gia hạn tiến độ sử dụng đất với diện tích 26,43 ha; 02 Giấy chứng
nhận diện tích 0,48ha (cấp đồng thời với hồ sơ giao đất); phê duyệt Kế hoạch sử
1

Gồm:
+ 07 đơn (01 KN, 01 TC, 05 KNPA) không đủ điệu kiện xử lý;
+ 13 đơn (01 KN, 02 TC, 10 KNPA) đủ điều kiện xử lý, trong đó: 07 đơn (01 TC, 06 KNPA) không thuộc thẩm quyền, đã thực hiện
chuyển/trả/Hướng dẫn 06 đơn, đang xử lý 01 đơn KNPA theo quy định; 04 đơn (02 TC, 02 KNPA) thuộc thẩm quyền của Sở: Đã giải quyết 02 đơn
(01 TC, 01 KNPA, đang giải quyết 02 đơn (01 TC, 01 KNPA); có 02 đơn (01 TC, 01 KNPA) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và
Môi trường tham mưu giải quyết: Đã tham mưu UBND tỉnh giải quyết 01 đơn KNPA, đang tham mưu UBND tỉnh giải quyết 01 đơn KN theo quy định.
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dụng đất năm 2022 của huyện Quỳnh Phụ.
Tổ chức họp hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện
Kiến Xương và huyện Vũ Thư; thông báo kết quả thẩm định kế hoạch sử dụng
đất năm 2022 các huyện Đông Hưng, Tiền Hải, Thái Thụy và thành phố Thái
Bình; đôn đốc UBND huyện Hưng Hà nộp hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm
2022. Rà soát hoàn thiện phương án Phân bổ khoanh vùng đất đai thời kỳ 2021 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Thái Bình.
Ban hành 75 văn bản tham gia ý kiến và thẩm định nhu cầu sử dụng đất,
điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư; tồn tại trong việc cấp Giấy chứng nhận; vướng mắc trong công tác giao đất,
cho thuê đất.
Tổ chức kiểm tra, rà soát 06 hồ sơ và lập phương án đề nghị thẩm định giá
đất cụ thể để thực hiện bồi thường, hỗ trợ; xác định giá đất cụ thể làm căn cứ
tính tiền thuê đất cho 02 dự án, làm căn cứ đấu giá 02 khu dân cư. 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 đông.
Văn phòng Đăng ký đất đai Thái Bình đã tiếp nhận , thẩm định trình Giám
đốc Sở ký 3.289 Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; các Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận hoàn thiện 838 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 4.917 hồ sơ
thực hiện nghĩa vụ tài chính (trong đó các Chi nhánh thực hiện 4.828 hồ sơ).
Thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 1.518
hồ sơ (trong đó các Chi nhánh thực hiện 1.512 hồ sơ); đăng ký giao dịch đảm
bảo 4.745 hồ sơ (trong đó các Chi nhánh thực hiện 4.716 hồ sơ); thực hiện chỉnh
lý thường xuyên và thông báo chỉnh lý biến động của 1.237 thửa đất; cung cấp
thông tin địa chính cho 57 trường hợp; duy trì cập nhật chỉnh lý biến động đất
đai thường xuyên các xã đủ điều kiện tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính đất đai.
2.2. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viễn thám.
Thẩm định 27 bản vẽ trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính; 01 dự
toán kinh phí trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính sử dụng kinh phí từ
ngân sách nhà nước. Tham gia góp ý vào dự thảo Thông tư ban hành định mức
kinh tế kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm
lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:10000.000 bằng dữ liệu viễn
thám quang học độ phân giải thấp; dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính
sách trong đề nghị xây dựng dự án Luật phòng không nhân dân.
2.3. Lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Bảo vệ
môi trường năm 2020.
Ban hành 79 văn bản thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường: cung cấp thông tin

4
phục vụ xây dựng quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030,
tầm nhìn 2050; tham gia ý kiến Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các
chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thái Bình; phối hợp
giải quyết phản hồi thông tin báo chí phản ánh; thông báo tổ chức lớp đào tạo
nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu; hướng dẫn khử khuẩn
rác thải y tế phát sinh trong điều trị F0 tại nhà; tổ chức hoạt động thu gom,vận
chuyển, xử lý rác thải y tế phát sinh trong điều trị F0 tại nhà; tham mưu đề xuất
UBND tỉnh về đề nghị của MAB Việt Nam; tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm
2022; hướng dẫn xác định thủ tục hành chính về môi trường cho dự án đầu tư;
đề nghị tham gia ý kiến Dự thảo Kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải
rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2022; Dự thảo Quyết định Ban hành Quy
định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình…
Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 báo cáo ĐTM; giải quyết 03 hồ sơ đề nghị
cấp giấy phép môi trường.
Tiếp nhận 34, thông báo phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công
nghiệp của 26 cơ sở, đang giải quyết 08 cơ sở; thông báo phí BVMT đối với
nước thải công nghiệp của các cơ sở phát sinh nước thải dưới 20 m3/ngày đêm;
tổ chức làm việc với các cơ sở tồn tại, vi phạm về việc kê khai, nộp phí BVMT
đối với nước thải công nghiệp.
Tham gia Đoàn thẩm định cấp tỉnh thẩm định các xã đăng ký về đích nông
thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh.
2.4. Lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản.
Thẩm định, trình UBND tỉnh cấp phép 01 hồ sơ gia hạn khai thác nước
mặt; 03 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác nước mặt.
Trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cắm mốc hành
lang bảo vệ nguồn nước trên đại bàn tỉnh Thái Bình.
Thẩm định 02 đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Trình UBND tỉnh phê duyệt
kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông
thường tại khu vực chưa thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình đợt 1
năm 2022.
Cung cấp tài liệu và làm việc với Kiểm toán nhà nước chuyên ngành II về
kiểm toán Chuyên đề Quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn
2017-2021 tại tỉnh Thái Bình.
Phối hợp với Công an tỉnh, thanh tra sở kiểm tra khai thác cát trên sông Trà
lý, xác minh khai thác cát trên sông Hồng.
2.5. Công tác quản lý tổng hợp Biển và khí tượng thủy văn và biến đổi
khí hậu.
Tham gia góp ý các dự thảo: đề xuất nội dung Nghị định về Quy hoạch
vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai; Thông tư hướng dẫn về
nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập,
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cập nhật, xử lý khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ
sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai
đoạn đến năm 2050Quy hoạch tỉnh Thái Bình (lần 3, lần 4), Quy hoạch tỉnh
Hưng Yên, tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ thị
của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn công trình đê
điều, thủy lợi; chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị
sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2022.
Tham mưu UBND tỉnh:phê duyệt kết quả đánh giá hoạt động kiểm soát ô
nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Thái Bình năm 2022 (Quyết định số
623/QĐ-UBND ngày 24/3/2022); thực hiện công bố đổ chất nạo vét trên bờ và
ngoài biển thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định của
pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Tham mưu báo cáo thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn
tỉnh; cung cấp thông tin, dữ liệu công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng trên
địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021 gửi Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn; Phối hợp
hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Giờ Trái đất năm
2022, cuộc thi Đề xuất mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro
thiên tai.
Tiếp tục quán triệt về việc tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển;
Cung cấp thông tin, dữ liệu cấp xã phục vụ lập Quy hoạch tổng thể khai thác, sử
dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.
Đôn đốc các Bộ tham gia dự thảo Đề cương Chương trình quản lý tổng hợp
tài nguyên vùng bờ tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030 theo Văn bản số 712/UBND-NNTNMT ngày 10/3/2022 của UBND
tỉnh; Xây dựng dự thảo Phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh
Thái Bình, xin ý kiến các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan và phối hợp
với UBND cấp xã iểm tra, khảo sát vị trí dự kiến cắm mốc giới để triển khai
ngoài thực địa. Đánh giá việc thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BTNMT ngày
31/12/2019 của Bộ Tài guyên và Môi trường;
Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm rõ vị trí khu vực biển
để xây dựng công trình chuyên môn của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng
bằng Bắc bộ.Tiếp nhận, theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn,
truyền tin thiên tai theo quy định.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5.
1. Nhiệm vụ chung.
Triển khai thực hiện kế hoạch công tác năm; các văn bản quy phạm pháp
luật mới được ban hành; thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành
chính theo phương án 5 tại chỗ. 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. Tập trung tham mưu, phối hợp hoàn thiện
phương án thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tích hợp trong Quy hoạch
tỉnh. Tiếp tục rà soát, trình duyệt phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự
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nghiệp còn lại; rà soát đề cương dự toán các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp
tài nguyên và môi trường thẩm định, trình duyệt. Triển khai các thủ tục lựa chọn,
ký hợp đồng với đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp tài
nguyên và môi trường; thực hiện đặt hàng nhiệm vụ sự nghiệp theo phân cấp của
UBND tỉnh. Tổ chức thực hiện xét duyệt, báo cáo quyết toán, quyết toán thuế,
quyết toán thuế thu nhập cá nhân, phí, lệ phí. Cung cấp hồ sơ, phục vụ kiểm toán
ngân sách 2021. Thanh toán vốn thường xuyên theo quy định.
2. Các nhiệm vụ theo lĩnh vực cụ thể.
1.1. Lĩnh vực quản lý đất đai.
Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
của các huyện, thành phố còn lại. Hoàn thiện phương án Phân bổ khoanh vùng
đất đai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Thái Bình. Lập Kế
hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Thái Bình và hoàn thiện phương án
sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh. Giải quyết 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. 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. 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 của hộ gia đình, cá nhân theo
đề nghị của UBND huyện, thành phố. 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.
Xây dựng kế hoạch định giá đất năm 2022. Tổ chức kiểm tra, rà soát, trình
Hội đồng thẩm định xét duyệt phương án giá đất đối với các trường hợp thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở. Thực hiện thẩm định giá đất dự kiến phục vụ đấu
thầu dự án có sử dụng đất theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tổ chức thực
hiện kết luận của Kiểm toán năm 2020 về giá đất. 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.
Giải quyết các hồ sơ thẩm định trích lục bản đồ, trích đo địa chính đảm bảo
đúng thời gian, chất lượng. Phối hợp đơn vị tư vấn thu thập số liệu để thiết kế kỹ
thuật - dự toán đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính,
xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 79 xã bị biến động do thực hiện dồn điền đổi
thửa đất nông nghiệp tại huyện Hưng Hà, huyện Đông Hưng, huyện Thái Thụy.
Đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các gói thầu xây dựng CSDL đất đai tại
huyện Kiến Xương, huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy và huyện Vũ Thư.
2.3. Lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ gắn kinh phí sự nghiệp môi trường năm
2022. Tiếp tục làm việc với các cơ sở tồn tại, vi phạm về kê khai, nộp phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải công nghiệp; đôn đốc kê khai, tiếp nhận tờ khai,
thẩm định, thông báo nộp phí đối với đối tượng phát sinh nước thải từ 20
m3/ngày đêm trở lên; dự thảo báo cáo về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với
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nước thải công nghiệp năm 2021. Tổ chức đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường
trong kinh doanh xăng dầu. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý
chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh năm 2022. Tiếp nhận và tổ chức thẩm
định 100% hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM; cấp giấy phép môi
trường; 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 phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, khoáng sản
theo thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng
sản đợt 1 năm 2022. Xây dựng đề cương, dự toán kinh phí nhiệm vụ lập danh
mục nguồn nước mặt nội tỉnh; phương án, kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ
nguồn nước trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.
2.5. Công tác quản lý tổng hợp Biển và khí tượng thủy văn và biến đổi
khí hậu.
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo
vệ môi trường biển và hải đảo kiến nghị sửa đổi, bổ sung...; theo dõi, giám sát
việc thực thi pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường
biển, khí tượng thủy văn.
Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp tài nguyên
và môi trường: Cắm mốc hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Thái Bình, Chương trình
quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2025,
định hướng đến năm 2030, Tuyên truyền pháp luật về quản lý tổng hợp biển,
KTTV và BĐKH..
Tiếp nhận, theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, truyền tin
thiên tai theo quy định.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4 và nhiệm
vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nho

