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I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 4

1. Công tác quản lý đất đai
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh phê
duyệt kế hoạch sử dụng đến năm 2020 của 05 huyện thị xã đồng thời đôn đốc 04
huyện, thành phố hoàn còn lại thiện hồ sơ kế hoạch sử dụng đến năm 2020 trình
UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; Báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND
tỉnh chấp thuận việc bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử
dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn
tỉnh Điện Biên; Việc quy hoạch đất, giao đất, quản lý, sử dụng đất cơ sở tín
ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Tham mưu cho UBND tỉnh ý kiến
tham gia việc lập, thẩm định kỳ 2021 -2030 và Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp
huyện khi quy hoạch tỉnh chưa được phê duyệt tại Văn bản số 1792/BTNMTTCQLĐĐ ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Trình Hội đồng thẩm định, UBND tỉnh phê
duyệt 7 phương án xác định giá đất cụ thể; Rà soát, tổng hợp và trình UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện
Biên. Ban hành văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công
tác quản lý đất đai trên địa bàn cấp huyện đặc biệt là công tác đấu giá quyền sử
dụng đất; Báo cáo UBND tỉnh kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, chấn
vấn giải trình của HĐND tỉnh về công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa
bàn tỉnh. Thực hiện giao đất cho 03 tổ chức với diện tích 2,38ha; cho 03 tổ chức
thuê đất với diện tích 64,36ha; Cấp Giấy chứng nhận QSDĐ quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất của 01 tổ chức với diện tích 11,31 ha.
- Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý sử
dụng đất đai đối với 7/14 tổ chức theo Quyết định số 171/QĐ-STNMT ngày
8/7/2019 của Sở TN&MT làm cơ sở để các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố phối hợp chặt chẽ và xử lý những khó khăn vướng mắc đối với các tổ
chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.
2. Công tác quản lý khoáng sản
- Thực hiện thẩm định: Hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng,
phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông
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thường trong diện tích dự án thi công xây lắp công trình đường giao thông trung
tâm xã Hừa Ngài, huyện Mường Chà của Công ty TNHH Gia Long Điện Biên;
Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ Huổi
Đích, xã Na Sang, huyện Mường Chà. Đôn đốc Công ty CP khoáng sản Điện
Biên thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản khi giấy
phép khai thác khoáng sản hết hạn.
- Đề nghị UBND huyện Điện Biên Đông triển khai thực hiện Quyết định
số 141/QĐ-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Điện Biên tại Văn bản số
297/STNMT-KS ngày 26/3/2020.
- Tham gia Dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 54/2019/QĐUBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về ban hành Bảng giá tính
thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; tham gia góp ý Dự thảo
Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên.
3. Công tác quản lý tài nguyên nước, KTTV&BĐKH
- Thẩm định 01 hồ sơ xin cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất của
Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên đối với công trình Nhà máy cấp nước
thị trấn Mường Ảng.
- Ban hành báo cáo số 58/BC-STNMT ngày 09/4/2020 về kết quả tổ
chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới và Ngày Khí tượng thế
giới 23 tháng 3 năm 2020; Công văn số 311/STNMT-KTTV ngày 31/3/2020
về việc cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ xây dựng Quyết định của Thủ
tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai và công văn số
321/STNMT-TNN ngày 03/4/2020 về việc phối hợp trao đổi thông tin, tài
liệu lĩnh vực bảo vệ tài nguyên nước với Phòng Cảnh sát Môi trường – Công
an tỉnh Điện Biên.
- Tham gia ý kiến Dự thảo “Danh mục nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia
(nguồn nước mặt)”; dự thảo mẫu hướng dẫn lập kế hoạch phòng chống thiên tai
cấp tỉnh; điều chỉnh dự án đầu tư nhà máy thuỷ điện Huổi Vang.
4. Công tác bảo vệ môi trường
- Ban hành văn bản: Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số
164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ; Cử cán bộ tham gia Hội đồng
thẩm định báo cáo ĐTM của 04 dự án: Thủy điện Mường Luân 1; Thủy điện
Mường Luân 2; Xây dựng điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng
không Điện Biên; Khai thác, chế biến khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông
thường tại điểm mỏ Đội 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;
- Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM của 02 dự án: Khai thác, chế
biến khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Đội 2, xã
Thanh Yên, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Xây dựng điểm tái định cư số I dự
án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên.
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- Xây dựng hồ sơ đấu thầu gói thầu quan trắc môi trường tỉnh Điện Biên
năm 2020; hồ sơ gói thầu xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm tỉnh
Điện Biên giai đoạn 2016 – 2020;
- Thực hiện thẩm định báo cáo ĐTM dự án san ủi mặt bằng, đường nội thị
trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ; Thẩm định Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án Điều
chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình đường Na Sang
(Km146+200/QL.12) – TT. xã Huổi Mí – Nậm Mức (Km452+300/QL.6) – thị
trấn Tủa Chùa – Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn TT.Tủa Chùa – Nậm
Mức – Huổi Mí).
- Góp ý dự thảo: Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2019
chuyên đề “Quản lý chất thải rắn sinh hoạt”; Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn
mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025; Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
- Phối hợp Đài PTTH tỉnh thực hiện chuyên mục Tài nguyên và Môi
trường tháng 04/2020.
5. Công tác đo đạc bản đồ viễn thám
Thẩm định, ký duyệt 01 sản phẩm đo đạc bản đồ phục vụ công tác bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa
bàn tỉnh với tổng diện tích đo đạc là 5,26 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: Tiếp
nhận 04 đơn kiến nghị qua đường bưu điện, 04 đơn không thuộc thẩm quyền
giải quyết, đã lưu theo dõi theo quy định.
- Ban hành báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu,
gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
7. Công tác khác
- Phê duyệt kết quả lựa nhà thầu gói thầu: Quan trắc và phân tích môi
trường tỉnh Điện Biên năm 2020.
- Ban hành công văn 316/STNMT-VP về thực hiện Chỉ thị 16/CT-19 ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính Phủ. Tổ chức triển khai cơ bản thực hiện làm
việc trực tuyến tại nhà từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 đảm bảo xử lý
công việc thông suốt, không trì trệ.
- Tiếp nhận và thực hiện cài đặt phần mền họp trực tuyến VNPT Meeting
trên máy tính xách tay và điện thoại của Lãnh đạo Sở để đảm bảo tham gia các
cuộc họp trực tuyến theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
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1. Công tác quản lý đất đai
- Tổ chức thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất
năm 2020 của các huyện, thành phố;
- Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký
hợp đồng thuê đất, kiểm tra, trình ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các
tổ chức 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;
- Rà soát các công trình, dự án đã được giao, thuê đất chậm triển khai thực
hiện, kéo dài không triển khai dự án, vi phạm tiến độ thực hiện dự án.
- 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, trong đó tập trung thực hiện việc giao đất và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa có rừng trên địa bàn toàn tỉnh;
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra việc thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng
bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thị xã, thành
phố theo phương án kiểm đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
năm 2019 đã được UBND tỉnh ban hành;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu ban hành quy trình luân
chuyển hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất giữa các đơn
vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm giảm thủ tục hành chính về đất đai
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh về chỉ số tiếp cận đất đai năm 2020.
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;
hồ sơ, tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
- 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.
- Báo cáo UBND tỉnh kết quả hoạt động khoáng sản năm 2019 trên địa bàn
tỉnh theo quy định.
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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.
- Thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM dự án: Thủy điện Mường
Luân 1; Thủy điện Mường Luân 2; Xây dựng điểm tái định cư số I dự án Nâng cấp,
cải tạo Cảng hàng không Điện Biên; Khai thác, chế biến khoáng sản cát làm vật
liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ Đội 2, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên,
tỉnh 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 5.
5. Công tác đo đạc bản đồ viễn thám
Tiếp tục công tác thẩm định, sản phẩm đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ
địa chính phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự 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.
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- Thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một
cửa liên thông; tiếp tục giải quyết nhiệm vụ theo hệ thống quản lý chất lượng
tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
- 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;
- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT.

(B/c)

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đăng Nam

