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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4;
phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020
I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4.
1. Công tác Quản lý đất đai.
- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi
đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của Ủy
ban nhân dân tỉnh; phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Vũ Thư,
Quỳnh Phụ, Tiền Hải.
- Thẩm định trình UBND tỉnh: 15 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất,
diện tích 35,23 ha (UBND tỉnh đã ký: 7 hồ sơ, diện tích 25,12 ha); 13 giấy chứng
nhận diện tích 7,56 ha (trong đó 12 giấy chứng nhận diện tích 7,41ha trình đồng
thời với hồ sơ thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND tỉnh đã ký 02
giấy chứng nhận với diện tịch 0,46 ha). Đã tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình cấp có
thẩm quyền ký: 2873 GCN cấp mới, cấp đổi, cấp lại cho hộ gia đình, cá nhân;
2507 hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo; luân chuyển 2975 hồ sơ thực hiện nghĩa
vụ tài chính. Cung cấp thông tin cho khách hàng và phục vụ công tác quản lý nhà
nước: 26 trường hợp; chỉnh lý biến động với 788 hồ sơ.
- Đôn đốc UBND huyện, thành phố thực hiện cân đối công trình, dự án để
cập nhật quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình báo cáo
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua; ban hành văn bản đề nghị các đơn vị sự
nghiệp công lập tự chủ tài chính trên địa bàn tỉnh hoàn thiện hồ sơ chuyển hình
thức từ giao đất không thu tiền sang thuê đất.
- Chủ trì 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.
- Chủ trì tham gia ý kiến và thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho
thuê đất để thực hiện dự án theo đề nghị của các Sở, ngành (đã ban hành 103 văn
bản tham gia ý kiến).
2. Đo đạc Bản đồ và Viễn thám
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- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm
2020 (Đợt 1) Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thái
Bình” (Dự án VILG).
- Thẩm định 18 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; 01 dự toán kinh
phí trích lục, trích đo bản đồ địa chính sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước.
- Góp ý: sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Sổ tay hướng dẫn thực hiện
dự án VILG; Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm tra,
nghiệm thu sản phẩm viễn thám.
3. Công tác Bảo vệ môi trường.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Ban
thường vụ Tỉnh ủy tình hình, kết quả thực hiện chủ trương của tỉnh về việc hỗ trợ
xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt rác tại các xã và việc thu gom, xử lý chất thải
rắn công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp; chỉ đạo của UBND tỉnh thực
hiện Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện kiến nghị của Ủy ban Khoa học, công nghệ và
Môi trường Quốc hội tại văn bản số 1680/BC-UBKHCNMT14 ngày 18/3/2020
- Giải quyết 01 hồ sơ đề nghị phê duyệt thẩm định báo cáo đánh giá tác động
môi trường; 02 hồ sơ phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Rà soát,
đôn đốc kê khai, thông báo phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
quý IV năm 2019 đối với cơ sở phát sinh nước thải từ 20m3/ngày đêm trở lên;
thông báo phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của các đối tượng
phát sinh dưới 20 m3/ngày đêm; rà soát, phân loại đối tượng chịu phí đối với các
đối tượng mới đi vào hoạt động.
- 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.
Tham gia ý kiến trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với dự
án mới đầu tư trên địa bàn tỉnh.
4. Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản.
- Xây dựng Kế hoạch đấu thầu lựa chọn đơn vị lập đề cương nhiệm vụ “Điều
tra khoanh định vùng hạn chế và khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất
tỉnh Thái Bình”.
- Tiếp nhận, thẩm định 01 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xả nước thải của
Công ty TNHH SXKD sứ Hảo Cảnh; 03 hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác, sử
dụng nước mặt của UBND xã Nam Cường; Chi nhánh Công ty TNHH Sao Vàng
tại Quỳnh Phụ; Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO.
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- Hoàn thiện nội dung Dự thảo Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực chưa có kết quả thăm dò khoáng
sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
5. Quản lý tổng hợp biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo hưởng ứng, tổ
chức hoạt động tuyên truyền Ngày Khí tượng thế giới, Giờ trái đất trên địa bàn
tỉnh. Chủ trì xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị
quyết số 26-NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ.
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương đề xuất nhu cầu
cung cấp bổ sung thông tin dự báo, cảnh báo chi tiết cho các khu vực đặc. Báo cáo
kết quả thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai của tỉnh giai đoạn 2016-2020;
Báo cáo cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi
trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Tiếp nhận, theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, truyền tin
thiên tai theo quy định. Cung cấp thông tin và tham gia góp ý kiến đối với các văn
bản thuộc lĩnh vực quản lý tổng hợp biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
6. Công tác Thanh tra.
- Duy trì nề nếp tiếp công dân theo quy định pháp luật. Tại trụ sở tiếp công
dân của Sở đã tiếp 12 lượt (16 người) gồm 08 vụ liên quan đến đất đai, tiếp nhận
và giải quyết 02 vụ việc theo thẩm quyền, các vụ việc còn lại đã hướng dẫn các
công dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Kết quả đã hướng dẫn công
dân theo quy định.
- Tiếp nhận 14 đơn (11 KNPA, 02 TC, 01KN), trong đó có 06 đơn không
đủ điều kiện thụ lý; 08 đơn đủ điều thụ lý (đang giải quyết theo quy định đối với
04 đơn thuộc thẩm quyền của Sở; chuyển trả theo quy định 04 đơn không thuộc
thẩm quyền của Sở). Tiếp nhận 02 kiến nghị từ đường dây nóng (Sở đã giải quyết
theo quy định 01 kiến nghị về đất đai; chuyển 01 kiến nghị về bảo vệ môi trường đến
cơ quan có thẩm quyền giải quyết).
- Hoàn thiện kết quả kiểm tra các đơn vị thực hiện trong các tháng trước.
7. Công tác Kế hoạch - Tài chính.
- Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 nhiệm vụ (Điều tra, đánh giá, xác định mức
độ ô nhiễm môi trường và đề xuất phương án xử lý các điểm tồn lưu hóa chất bảo
vệ thực vật trên địa bàn tỉnh).
- Thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập đề cương và dự toán
nhiệm vụ, thiết kế kỹ thuật và dự toán 02 nhiệm vụ: Sửa chữa Nhà làm việc 9 tầng Sở Tài nguyên và Môi trường; và Điều tra, khoanh định vùng hạn chế và khu vực
phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh.
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- Tổ chức kiểm tra, rà soát 02 hồ sơ và lập phương án đề nghị thẩm định giá
đất cụ thể để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, GPMB. Tổ chức xác định giá đất cụ thể
làm căn cứ tính tiền sử dụng đất đối với khu đất thực hiện dự án phát triển nhà ở khu
dân cư phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Lập dự toán kinh phí thuê tư vấn
xác định giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất đối với 5 khu đất.
- Xây dựng Báo cáo Quý I dự án VILG; ban hành Quyết định phê duyệt dự
toán thu chi quản lý dự án VILG giai đoạn 2019-2022. Thực hiện chấm điểm thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 đối với Sở và các đơn vị sự nghiệp.
8. Công tác cải cách hành chính.
- Ban hành Kế hoạch số 07/KH-STNMT ngày 14/4/2020 về việc luân
chuyển, điều động viên chức quản lý thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Sở Tài
nguyên và Môi trường giai đoạn 2018-2020.
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm tại chỗ chức danh Phó Giám đốc Sở; bổ
nhiệm lại đối với 8 lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành
phố; làm quy trình điều động, luân chuyển đối với 4 lãnh đạo cấp phòng thuộc Sở..
- Rà soát, chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường. Tiếp nhận
và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đảm bảo
thời gian theo quy định.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Thủ tướng Chính phủ,
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020.
1. Công tác Quản lý đất đai.
Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện
trạng sử dụng đất năm 2020 tỉnh Thái Bình.
Triển khai thực hiện kịp thời các Quyết định của UBND tỉnh về thu hồi đất,
giao đất, cho thuê đất. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp
GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho tổ
chức, hộ gia đình cá nhân theo quy định.
Chủ động tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư.
Giải quyết các khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
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. Tham gia phiên tòa giải quyết các vụ án
hành chính liên quan đến khởi kiện của công dân xã Đông Cơ, huyện Tiền Hải.
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 đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư,
của UBND tỉnh, của các Sở, ngành và UBND huyện, thành phố
2. Đo đạc Bản đồ và Viễn thám.
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Tổ chức triển khai thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai,
lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính 02 xã còn lại theo kế hoạch
năm 2020. Xây dựng Hồ sơ mời thầu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện
Đông Hưg, huyện Thái Thụy và thành phố Thái Bình.
3. Công tác Bảo vệ môi trường.
Duy trì và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên; hướng dẫn
UBND huyện hoàn thành quy hoạch khu xử lý rác thải tập trung quy mô cấp
huyện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; triển khai các nhiệm vụ gắn với kinh
phí sự nghiệp môi trường năm 2020; tiếp nhận và tổ chức thẩm định 100% 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 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; nắm tình hình,
nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về
bảo vệ môi trường theo thẩm quyền, đặc biệt là các điểm nóng về môi trường trên
địa bàn tỉnh.
4. Quản lý tài nguyên nước, khoáng sản.
Thẩm định các hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép hoạt động
khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước trình Ủy ban nhân dân
tỉnh phê duyệt; tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với những đơn vị
chưa thực hiện kê khai; hoàn thiện tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tất cả
các mỏ cát đã cấp phép trên địa bàn tỉnh. Kết hợp cùng với các sở, ngành, các cấp,
các phòng chức năng kiểm tra các tổ chức, cá nhân đang khai thác, sử dụng, xả
nước thải vào nguồn nước, hành nghề khoan nước dưới đất; thăm dò, khai thác cát
sông và bãi biển trên địa bàn tỉnh.
5. Quản lý tổng hợp biển, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Phối hợp triển khai các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp tài nguyên, môi
trường. Theo dõi, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với
biến đổi khí hậu tỉnh Thái Bình giai đoạn 20201 -2030, tầm nhìn 2050 và Quy chế
phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Bình. 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.
Phối hợp với Ban quản lý khu dự trữ sinh quyển thế giới Châu thổ Sông
Hồng thực hiện tốt Quy chế phối hợp, tổ chức Đại hội.
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6. Công tác Thanh tra.
Duy trì nề nếp tiếp công dân; tiếp nhận, giải quyết dứt điểm các đơn thư
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân theo quy định, đảm
bảo các vụ việc được giải quyết đúng thẩm quyền, thời hạn, nâng cao chất lượng
giải quyết; tiếp tục rà soát các cơ sở còn tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai, bảo
vệ môi trường, tài nguyên nước để đôn đốc thực hiện khắc phục; lập phương án xử
lý nghiêm minh đối với các cơ sở không thực hiện khắc phục; thực hiện thanh tra,
kiểm tra theo kế hoạch năm 2020 của Sở và các chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan có
thẩm quyền.
7. Công tác Kế hoạch - Tài chính.
Tổ chức xem xét, rà soát trình phê duyệt Đề cương và dự toán các nhiệm vụ
kinh phí sự nghiệp tài nguyên, môi trường và kinh phí khác; xây dựng kế hoạch
định giá đất năm 2020; 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; tham gia với các ngành và các đơn vị liên quan xác định giá trị tài sản trên đất
thu hồi GPMB, hoặc thi hành án; 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.
8. Công tác cải cách hành chính.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ; đào tạo, tập
huấn nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của ngành; sử dụng hiệu
quả mạng văn phòng nội bộ trong xử lý, điều hành công việc; quan tâm thực hiện
thủ tục hành chính. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đảm bảo chất lượng, đúng tiến
độ theo quy định.
Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 và phương
hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2020. Sở Tài nguyên và Môi trường gửi
Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- 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.

Nguyễn Văn Nho
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