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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

Số:  2897/STNMT-VP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 Hà Tĩnh, ngày 09 tháng 10  năm 2018 

 

 

BÁO CÁO 

Công tác thi đua khen thƣởng 9 tháng đầu năm; 

Phƣơng hƣớng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 

 

 Thực hiện Văn bản số 13-CV/KTCKT ngày 03/10/2018 của Khối Tài 

chính Kinh tế về việc báo cáo kết quả thực hiện 09 tháng đầu năm và triển khai 

các nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo 

kết quả thực hiện nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

 A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

 I. Tổ chức triển khai và thực hiện công tác Thi đua – Khen thƣởng. 

 1. Về phát động phong trào thi đua khen thưởng và tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến các văn bản pháp luật 

Năm 2018, là năm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu 

gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), trên cơ sở kế hoạch phát động phong 

trào thi đua yêu nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cụm Thi đua số 4, Uỷ 

ban nhân dân tỉnh, Khối Tài Chính – Kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

phát động phong trào thi đua với mục tiêu động viên, phát huy sức mạnh, trí tuệ 

của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành hoàn 

thành tốt các nhiệm vụ được giao của ngành; Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Tỉnh đảng bộ lần 

thứ XVIII; Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011 

– 2020, tầm nhìn 2030 và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của 

ngành năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển 

kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền 

vững. 

Tiếp tục thực hiện tốt công cuộc cải cách hành chính, thực hiện nghiêm 

túc Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ 

và Quyết định số 144/QĐ-TNMT của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

về quy trình thực hiện cơ chế “Một cửa” lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường;  

Thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở và các nội quy, quy chế 

cơ quan; Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạp 

đức Hồ Chí Minh; Kết luận số 05/KL-TU ngày 25/5/2011 của Ban thường vụ 

Tỉnh ủy; Quyết định 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về ban hành quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính 

trong trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cán bộ chiến sỹ lực lượng 
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vũ trang, Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 24/5/2011 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và trật 

tự an toàn giao thông trong tình hình mới; Hưởng ứng tốt năm An toàn giao 

thông; Chỉ thị 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường. 

 Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; Phát 

hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến tại các phòng, đơn vị 

của Sở. 

Duy trì thường xuyên các phong trào thi đua bằng nhiều hình thức phong 

phú và nội dung phù hợp trong đó kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện các nhiệm 

vụ trọng tâm của các phòng, đơn vị như: Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ 

máy, cán bộ theo tinh gọn; Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ công chức, viên chức và người lao động; Thực hiện đổi mới phương thức chỉ 

đạo, điều hành và cải cách thủ tục hành chính; Xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

chính sách pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; Đẩy mạnh nghiên 

cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

đảm bảo quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; Chủ 

động ứng phó hiệu quả với các tác động của biến đổi khí hậu… 

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức trong cơ quan được Sở thực hiện thường xuyên, đặc biệt là tổ chức 

phổ biến, quán triệt và hướng dẫn triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên về 

công tác thi đua – khen thưởng; các chương trình, nội dung phong trào thi đua. 

 2. Công tác giao ước thi đua 

 Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động phong trào thi đua trong toàn 

ngành; tổ chức đăng ký giao ước thi đua cho các phòng, đơn vị cũng như ký kết 

thực hiện tốt Chỉ thị số 35/CT-TU, Kết luận 05/KL-TV của Thường vụ Tỉnh ủy 

và Quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND tỉnh về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương 

hành chính; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2018 nhằm tạo khí 

thế thi đua sôi nổi đồng thời làm căn cứ đánh giá thi đua khen thưởng cuối năm. 

Sau khi phát động, 100% phòng, đơn vị (08 phòng, 02 Chi cục và 04 đơn vị sự 

nghiệp) đã có bản ký kết cụ thể để thực hiện phong trào thi đua.  

 II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm  

1. Lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ 

 - Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 

2018 và Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2018 của 13 huyện, thành phố, thị 

xã. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục bổ sung các 

công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất (bổ sung) năm 

2018 trên địa bàn tỉnh tại Nghị quyết số 88/NQ-HĐNĐ ngày 18/7/2018.  
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-  Thẩm định và tham mưu UBND tỉnh giải quyết 119 hồ sơ giao đất, cho 

thuê đất, thu hồi đất với tổng diện tích 180,8 ha. Phối hợp kiểm tra, thẩm định 

nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho thuê đất đối với 179 dự án đầu tư, 

điều chỉnh dự án đầu tư của các tổ chức. Phối hợp kiểm tra, thẩm định nhu cầu 

sử dụng đất, thẩm định điều kiện cho thuê đất đối với 10 dự án đầu tư, điều 

chỉnh dự án đầu tư của các tổ chức. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cấp 

GCNQSD đất cho tổ chức và hộ gia đình, cá nhân. Trong 9 tháng đầu năm đã 

cấp  90 giấy chứng nhận cho 70 tổ chức với diện tích 42,56ha; cấp giấy chứng 

nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho 174 công trình với diện tích 

272.210m
2
; thẩm định tham mưu UBND cho 04 tổ chức chuyển sang thuê đất 

với diện tích 1,51ha; cho 01tổ chức được thuê đất trả tiền hàng năm diện tích 

5,6ha; công nhận quyền sử dụng đất đối với 136 điểm sử dụng đất, diện tích 

25,36ha; cấp đổi 421.392 giấy chứng nhận đạt 97,1% nhu cầu cần cấp, giao cho 

người sử dụng đất 407.798 giấy chứng nhận, đạt 92,4% số giấy đã ký. 

- Về hoàn thiện bản đồ sau cấp giấy:  Đến nay đã thẩm định cấp Sở được 

183/237 xã (đạt 77.22%); Có 102/183 xã đã phê duyệt bản đồ (đạt 55.74%); 

Nghiệm thu hoàn thành công trình được 29/102 xã (đạt 28.43%). 

 - Hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2017 trình UBND tỉnh phê 

duyệt báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Tính đến ngày 

01/01/2018, tổng diện tích đất đai toàn tỉnh là 599.066,74ha; trong đó, đất nông 

nghiệp 483.723,6 ha chiếm 80,75%; đất phi nông nghiệp 86.628,7ha chiếm 

14,5%; đất chưa sử dụng 28.714,4ha chiếm 4,8%.  

- Hoàn thành tham mưu Quyết định thay thế Quyết định số 04/2017/QĐ-

UBND ngày 20/01/2017 của UBND tỉnh về việc ủy quyền xác định giá đất cụ 

thể; Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện định giá đất cụ thể 

trên địa bàn toàn tỉnh; Hoàn thành trình UBND tỉnh Dự thảo Quyết định sửa đổi 

Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh quy định 

chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh, (hiện UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về chính sách bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh); 

Đã hoàn thiện Dự thảo điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015 trên địa bàn 

tỉnh trình UBND tỉnh xem xét ban hành quy định (hiện nay UBND tỉnh đang 

trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh để xin ý kiến). 

- Xây dựng, trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định và trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt giá đất cụ thể đối với 09 dự án; 02 dự án đã 

hoàn thiện phương án đang trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh để nhằm phục 

vụ các mục đích quản lý nhà nước về giá đất; Tiếp nhận và trình UBND tỉnh phê 

duyệt kinh phí bồi thường bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện 05 dự án với 

tổng kinh phí bồi thường hỗ trợ hơn 15,83 tỷ cho 24 đối tượng bị ảnh hưởng. 
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Ngoài ra chủ trì phối hợp các Sở, ngành và đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các 

vướng mắc khó khăn  

- Làm việc Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất Thủ tướng Chính phủ 

chủ trương giải quyết công nhận lại đất ở cho các thửa đất đã sử dụng làm nhà ở 

trước ngày 18/12/1980 nhưng hiện nay không còn hồ sơ kê khai đăng ký theo 

Chỉ thị 299/TTg (được Thủ tướng đồng ý tại Văn bản số 3581/VPCP-NN ngày 

18/4/2018). Sau khi được Thủ tướng chính phủ đồng ý về chủ trương và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện (Văn bản số 3234/BTNMT-

TCQLĐĐ ngày 20/6/2018), Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành tại 

Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc quy định điều kiện, hạn 

mức và trình tự, thủ tục thực hiện; hiện nay Sở đang chỉ đạo, hướng dẫn các địa 

phương triển khai thực hiện.  

- Phối hợp Thanh tra tỉnh làm việc với các bộ, ngành Trung ương (Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ) đề xuất 

Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết tồn đọng 55 hộ cầu Bến Thủy và đã 

được Thủ tướng chính phủ đồng ý về chủ trương (tại Văn bản số 6606/VPCP-

NN ngày 13/7/2018) và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn (tại Văn bản 

số 4064/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 31/7/2018). Hiện nay, UBND tỉnh đang giao 

cho Thanh tra tỉnh chủ trì tham mưu thực hiện. 

2. Lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, KTTV, Biển và hải đảo 

- Tập trung rà soát các mỏ trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và khu vực Nam 

huyện Kỳ Anh để xây dựng lộ trình chấm dứt hoạt động. Đã hoàn thiện các bước 

và tổ chức đấu giá thành công đối với 02 mỏ đất để làm nguyên liệu cho nhà máy 

gạch Tuynel, đang hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục đấu giá đối với 05 mỏ theo 

kế hoạch đấu giá năm 2017.   

- Tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn thực hiện Nghị định 

số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp 

tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các Sở, ban ngành, 

địa phương và các doanh nghiệp hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. 

Hoàn thành dự án Điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước đến năm 2025, tầm 

nhìn đến năm 2035 trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 89/NQ-HĐND 

ngày18/7/2018; Đang triển khai dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển; xây 

dựng Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Hà Tĩnh. Tiếp 

nhận 14 hồ sơ và hoàn thành thẩm định 06 hồ sơ kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu; tiếp nhận 33 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước và cấp 22 giấy 

phép, 50 hồ sơ đề nghị tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Trong 9 

tháng đầu năm đã kiểm tra 05 tổ chức có hoạt động về lĩnh vực khí tượng thủy 

văn, tài nguyên nước; 42 cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

3. Lĩnh vực môi trường 
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- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt 

trước, trong và sau Tết nguyên đán tại các địa phương trên toàn tỉnh; Tham mưu 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 

18/7/2018 về Quy hoạch Bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030; Hoàn thành trình UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch 

triển khai Nghị quyết 05-NQ/TU ngày  07/12/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về BVMT đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo và Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 79/NQ-HĐND ngày 

13/12/2017 về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018- 2020 tỉnh. 

Đôn đốc các địa phương khẩn trương hoàn thành phê duyệt Đề án và giá dịch vụ 

thu gom, vận chuyển xử lý rác thải, đến nay 13/13 đơn vị đã hoàn thành. Hướng 

dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng Nông thôn 

mới năm 2018. 

 - Chủ trì kiểm tra, xử lý kiến nghị, khiếu nại về ô nhiễm môi trường tại 

các đơn vị như: các trang trại chăn nuôi lợn, một số hồ nuôi tôm, các bãi rác, 

bệnh viện, cơ sở kinh doanh v.v. Chỉ đạo UBND cấp huyện xử lý các kiến nghị 

của người dân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng của Tổng cục 

môi trường. Tiếp tục thực hiện giám sát công tác BVMT tại dự án Formosa, Nhà 

máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, Nhiệt điện Vũng Áng 1 theo kế hoạch. Tiếp nhận và 

giải quyết 94/103 hồ sơ công tác bảo vệ môi trường, số hồ sơ còn lại đang trong 

thời hạn giải quyết. 

4. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra 

- Tiếp 26 lượt người, trực tiếp tiếp nhận 56 đơn thư/56 vụ việc và 17 đơn 

thư do UBND tỉnh giao. Trong đó đã hoàn thành giải quyết 56 đơn thư/56 vụ việc 

đã tiếp nhận và 13/17 đơn thư UBND tỉnh giao. Còn 04 đơn thư  đang triển khai 

giải quyết. 

- Triển khai 06 cuộc  thanh tra theo kế hoạch và 23 cuộc thanh, kiểm tra đột 

xuất.  Qua  thanh tra đã xử phạt vi phạm hành chính với 15 trường hợp, thu ngân 

sách 367 triệu đồng; tham mưu UBND tỉnh XPVPHC 01 tổ chức 435 triệu đồng, 

đề nghị thu hồi 33,79 ha đất của 07 tổ chức với 12 khu đất. Ngoài ra, Sở đã cử 

cán bộ tham gia Đoàn công tác liên ngành xử lý khai thác cát, sỏi trái phép trên 

sông, từ tháng 8/2018 đến nay đã xử phạt vi phạm hành chính 25 vụ việc với 

tiền phạt hơn 125 triệu đồng. 

 B. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI  NĂM 2018 

 1. Về công tác thi đua, khen thƣởng và tuyên truyền 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác thi đua khen thưởng, 

khen thưởng và tuyên truyền nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành 

được giao năm 2018; Tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ 

nội dung các đường lối chính sách của Đảng, Luật và các Nghị định của Chính 

phủ về công tác thi đua khen thưởng, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai 
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trò và ý nghĩa của công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới. Xác định 

thi đua khen thưởng là công cụ quan trọng trong quản lý và điều hành hoạt động 

của cơ quan. 

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc tiến hành bình xét thi đua và đề 

xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, 

đơn vị mình. 

- Sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng gắn với bình xét cuối năm; 

khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào 

thi đua. 

- Tiếp tục hoàn thiện, củng cố tổ chức cán bộ ngành từ tỉnh đến xã; Tập 

trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, 

khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường theo tinh thần đơn giản hoá 

thủ tục hành, thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông đặc biệt tập trung 

giải quyết nhanh, kịp thời đối với các dự án trọng điểm của tỉnh và việc thực 

hiện thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường ở cấp huyện, xã. Chú 

trọng công khai hóa các chế độ chính sách, quy trình thủ tục về giải quyết hồ sơ 

liên quan đến cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ 

sở trong cơ quan, đơn vị. 

2. Về công tác chuyên môn 

a. Lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ 

- Tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện đã được phê duyệt; Điều chỉnh 

chỉ tiêu đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất cho các huyện thị và hoàn thành thẩm 

định phê duyệt phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện kỳ cuối 

(2016 - 2020); Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất bổ sung 6 

tháng cuối năm 2018 và triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 cấp 

huyện từ tháng 10/2018. Triển khai xây dựng danh mục công trình dự án cần thu 

hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng năm 2019 

trình kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm.  

- Hoàn thành Dự án: “Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới; đo đạc lập 

bản đồ địa chính và lập hồ sơ chuyển sang thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và Đề 

án “tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông trường, lâm 

trường quốc doanh hiện do các công ty lâm nghiệp, công ty nông nghiệp không 

thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, BQL rừng, các tổ 

chức sự nghiệp khác” theo Nghị quyết số 112/2015/NQ-QH ngày 27/11/2015 

của Quốc Hội và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng. Triển 

khai thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu 

quản lý đất đai” vay vốn Ngân hàng thế giới. Chỉ đạo hoàn thành xây dựng cơ sở 

dữ liệu địa chính huyện Cẩm Xuyên; Triển khai thí điểm việc liên thông điện tử 

giữa ngành Tài nguyên và Môi trường và ngành Thuế về thực hiện nghĩa vụ tài 

chính trong giao đất, cho thuê đất, cấp GCNQSD đất. 
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- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 ban hành quy định chính 

sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa  bàn tỉnh 

Hà Tĩnh và Kế hoạch định giá đất cụ thể (bổ sung) năm 2018; Tham mưu 

Thường trực HĐND tỉnh thông qua điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất năm 2015. 

- Hoàn thành bản đồ đo đạc sau cấp giấy và giải quyết hồ sơ nghiệm thu 

hoàn thành; Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất đai; Giải quyết 

kịp thời các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấp GCNQSD đất đảm bảo 

kịp thời, chất lượng và tăng nguồn thu cho ngân sách.  

 b. Lĩnh vực môi trường 

-  Hoàn thiện các Dự thảo: Hướng dẫn liên ngành về trình tự, hồ sơ, thủ 

tục thực hiện Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND 

tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018 – 2020; Kế hoạch 

Thí điểm phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2018 – 2020; Hướng 

dẫn phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn và xây dựng Kế hoạch triển khai Quy 

hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 

2030. Triển khai thực hiện nhiệm vụ: "Điều tra hiện trạng các bãi chôn lấp chất thải 

rắn trên địa bàn tỉnh". Kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã 

đăng ký về đích; Hướng dẫn các đơn vị kê khai, đăng ký chủ nguồn thải chất thải 

nguy hại theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.    

 - Tiếp tục phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường giám sát chặt chẽ 

việc thực hiện cam kết khắc phục vi phạm môi trường của Công ty FHS và hoạt 

động vận hành sản xuất của lò cao số 1, số 2 của nhà máy thép Formosa. Tập 

trung triển khai dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường biển 

tại Khu Kinh tế Vũng Áng sau khi được UBND tỉnh phê duyệt giá. 

c. Lĩnh vực khoáng sản, tài nguyên nước, KTTV, Biển và hải đảo 

- Hoàn thành Đề án tăng cường công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh đến năm 2020, có xét đến 2030 trình HĐND tỉnh thông qua vào Kỳ họp cuối 

năm; Tiếp tục triển khai đấu giá các mỏ còn lại theo Kế hoạch đấu giá năm 2017; 

Triển khai kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên 

địa bàn các huyện (dự kiến huyện Hương Khê, Kỳ Anh, Nghi Xuân) và tiếp tục 

kiểm tra các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

tỉnh Hà Tĩnh và xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-

HĐND về Điều chỉnh Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2035; Xây dựng Chương trình Quản lý tổng hợp tài nguyên 

vùng bờ tỉnh Hà Tĩnh; Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị tính 

tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 
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 ngày 17/7/2017 của Chính Phủ; Triển khai Kế hoạch kiểm tra các đơn vị 

hoạt động tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, Biển đảo trên địa bàn tỉnh; 

Tổng hợp hiện trạng các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng và hoạt động 

quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn của các chủ công trình 

theo quy định của Luật Khí tượng thủy văn và Nghị định số 38/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ. 

d. Lĩnh vực thanh tra, kiểm tra 

- Tham gia đầy đủ việc tiếp dân định kỳ tại Trụ Sở tiếp công dân tỉnh và 

tiếp dân thường xuyên tại Văn phòng Sở; Theo dõi, đôn đốc hiện các quyết định 

giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; Triển khai thanh tra trách 

nhiệm công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai đối với UBND huyện Đức 

Thọ và thanh tra công tác QLNN lĩnh vực môi trường tại UBND huyện Cẩm 

Xuyên; kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với một số đơn vị sử dụng đất theo 

kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh; Kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, 

đấu giá QSD đất ở tại huyện Thạch Hà; Thanh, kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường và chấp hành pháp luật về tài nguyên nước tại một số đơn vị đã được phê 

duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp phép lĩnh vực tài nguyên 

nước (Tập trung kiểm tra các đơn vị có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường); 

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của các tổ chức có sử dụng đất sau 

khi được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh, tập trung các đơn vị được giao 

đất, cho thuê đất nhưng chậm đầu tư, không sử dụng đất, sử dụng đất không 

đúng mục đích, giao đất, cho thuê không đúng thẩm quyền./. 

  
Nơi nhận: 
- Vụ Thi đua khen thưởng Bộ TNMT; 

- Cụm Thi đua số 4; 

- Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; 

- Thường trực Khối Tài chính – Kinh tế (Sở NN& 

PTNT); 

- GĐ, các PGĐ;  

- Lưu: VT, TĐKT; 

- Gửi: Bản giấy và bản điện tử. 

                  GIÁM ĐỐC 

   

(Đã ký) 
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