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      Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Công tác quản lý đất đai; đo đạc và bản đồ 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ quản lý đất đai; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất 

phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã trình UBND tỉnh giao đất 14 

dự án, diện tích 40,73 ha; cho thuê đất 62 trường hợp, diện tích 315,48 ha; thu hồi 

đất 06 trường hợp, diện tích 8,27 ha; giao đất 42 khu dân cư, diện tích 67,11 ha;  

gia hạn thời gian thuê đất 07 trường hợp, diện tích 17,21 ha; gia hạn giao đất 28 

khu dân cư, diện tích 17,27 ha; chuyển mục đích kinh doanh 01 trường hợp, diện 

tích 0,58 ha; Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 

2020 cấp huyện. Thẩm định và trình UBND tỉnh để phê duyệt 15 phương án bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí phê duyệt hơn 1.211,8 tỷ đồng; xây 

dựng giá đất ở cụ thể tái định cư, giá đất ở theo giá thị trường để thu tiền sử dụng 

đất và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt 

bằng của 11 công trình, dự án. 

Thẩm định Thiết kế kỹ thuật – dự toán kinh phí của 28 công trình; duyệt sản 

phẩm đo đạc bản đồ 18 dự án, công trình đo đạc và bản đồ. Kiểm tra, đôn đốc và 

hướng dẫn công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 

cấp xã, huyện, cấp tỉnh. Kiểm tra công tác khoanh bao và tổng hợp số liệu Kiểm kê 

đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn các xã, phường, 

thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với Công an 

tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để rà soát và thống nhất về kết quả kiểm kê đất an 

ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2019. Thẩm định 02 hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép hoạt động đo đạc và bản đồ (cấp mới, cấp bổ sung). 

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 10 dự án trọng điểm trên địa bàn 

thành phố Quy Nhơn. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất với tổng giá 

trị đạt được hơn 80,05 tỷ đồng. 

Thực hiện cấp mới, cấp đổi 2.272 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (GCN) cho các tổ chức, cấp đổi 

30.457 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân; đăng ký giao dịch bảo đảm cho 26.167 

trường hợp (tổ chức: 1.930, hộ gia đình, cá nhân: 24.237). Phối hợp UBND các 

huyện, thị xã, thành phố cấp mới 3.080 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân. 
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 2. Quản lý tài nguyên khoáng sản 

Tham mưu UBND tỉnh cấp: 09 Giấy phép thăm dò khoáng sản; 07 Quyết 

định phê duyệt trữ lượng khoáng sản; 12 Giấy phép khai thác khoáng sản; 08 Giấy 

phép gia hạn khai thác khoáng sản và 01 Quyết định cho phép trả lại giấy phép 

khai thác khoáng sản. trình UBND tỉnh phê duyệt 04 Quyết định phê duyệt tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản các loại với tổng số tiền phải nộp năm 2020 hơn 1,3 tỷ 

đồng. Xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản các doanh nghiệp phải nộp 

năm 2020 đối với trường hợp phải nộp nhiều lần gửi Cục Thuế tỉnh. 

 Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 515/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 

phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình 

Định năm 2020; Xét chọn đơn vị điều hành phiên đấu giá để triển khai tổ chức đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 đối với các mỏ đã được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Kế hoạch số 515/QĐ-UBND ngày 20/02/2020 phê duyệt kế hoạch đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020. Trình 

UBND tỉnh ra Quyết định số 922/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 công nhận kết quả 

trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông 

thường có thu hồi đá khối tại Núi Ngang Huyện Phù Cát cho Công ty TNHH Tân 

Trung Nam. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xác định tiền trúng đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản và trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả tiền trúng đấu giá 02 

mỏ đất sét và 02 mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường với tổng số tiền phải 

nộp hơn 01 tỷ đồng. 

Tổ chức kiểm tra chuyên đề về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường 

trong khai thác khoáng sản và báo cáo thống kê, kiểm kê trữ lượng cát lòng sông, 

đất san lấp trên địa bàn tỉnh (thời gian thực hiện từ ngày 3/3/2020 đến hết ngày 

31/3/2020) theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. 

Hướng dẫn các huyện xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Tài chính. Tham mưu UBND tỉnh về việc 

giải quyết nhu cầu cát xây dựng nhà ở của người dân các xã có địa giới hành chính 

thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. Tổ chức làm việc với các doanh nghiệp còn nợ tiền 

ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường và các nghĩa vụ tài chính khác để lập thủ tục 

thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản; Tính 

và chuyển thông tin tiền cấp quyền cho cơ quan thuế. Rà soát các doanh nghiệp nợ 

thuế liên quan đến khai thác khoáng sản để báo cáo UBND tỉnh thu hồi giấy phép. 

3. Quản lý biển, hải đảo 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành 

động số 22-CTr/TU ngày 29/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về 

Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 (tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 17/02/2020); Kế hoạch hành 

động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định 

(tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 18/02/2020); điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Định. 
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Xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo tỉnh Bình 

Định. Phê duyệt dự toán chi tiết thực hiện Nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá kết quả 

kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019” và Nhiệm vụ “Triển khai 

các giải pháp phòng tránh và cảnh báo sự nguy hiểm của dòng Rip (chảy xoáy) tại 

khu vực biển tỉnh Bình Định”. 

Thực hiện công tác tuyên truyền về biển, hải đảo hưởng ứng Tuần lễ Biển và 

Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn thành phố Quy 

Nhơn, huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài Nhơn. 

Kiểm tra thực địa và xử lý cột mốc số MT-PM-BĐ-105 (thuộc hành lang 

bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định) thuộc địa phận của Công ty TNHH Việt Úc - Phù 

Mỹ tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Tiến hành bàn giao các mốc giới hành lang 

bảo vệ bờ biển cho thành phố Quy Nhơn, huyện Phù Cát, Phù Mỹ và thị xã Hoài 

Nhơn. 

4. Quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi 

khí hậu 

 Trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép khai thác nước mặt, 08 giấy phép khai 

thác nước dưới đất, 03 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 08 quyết định phê 

duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, 02 giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất, 04 giấy phép thăm dò nước dưới đất; tham gia thẩm định 01 giấy 

phép khai thác nước dưới đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Điều tra lập 

danh mục bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và khu vực phải đăng 

ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh và lập danh mục nguồn nước phải lập 

hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 và 

Ngày Khí tượng thế giới 23/3; tổng hợp kết quả các hoạt động truyền thông hưởng 

ứng trên địa bàn tỉnh Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đề xuất UBND tỉnh 

bàn giao 24 giếng khoan cho UBND các huyện, thị xã để quản lý đưa vào khai 

thác, phục vụ cấp nước sinh hoạt cho nhân dân. Rà soát thông tin đề xuất chuẩn bị 

hồ sơ xác lập Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia lĩnh vực 

tài nguyên nước, khí tượng thủy văn. Hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp thực 

hiện các quy định của pháp luật, lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác nước, 

giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. 

5. Công tác bảo vệ môi trường  

Giải quyết 89 hồ sơ môi trường. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, thống kê định kỳ các hệ sinh thái, 

các loài động vật, thực vật đặc hữu có giá trị khoa học, kinh tế hoặc đang có nguy 

cơ tuyệt chủng tại đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ”, “Điều chỉnh Quy định phân vùng 

phát thải khí thải và xả nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-

2020”. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản 

xuất kinh doanh theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt. Thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và đề xuất 
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nội dung liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải theo Nghị định số 154/2015/NĐ-CP của Chính phủ. 

Ban hành hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Tiêu chí môi trường đối 

với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao (tiến hành 

kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao tại 26 xã); thực hiện một số nội dung về tăng cường 

biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh; hướng dẫn bảo vệ môi trường trong công tác quản lý nuôi chim yến 

trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn công tác chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối 

với các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh; đề xuất giải quyết việc dự án khu Mũi 

Tấn tại phường Hải Cảng của Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy 

Nhơn theo phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân. 

Kiểm tra, hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường một số cơ sở sản xuất kinh doanh 

dịch vụ: Kiểm tra thực tế hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN Cát Trinh; 

kiểm tra, xác nhận về việc đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh 

từ 2014 đến 2019 đối với 08 doanh nghiệp; kiểm tra công tác khắc phục ô nhiễm 

tại Công ty TNHH Sản xuất và Đầu tư Trường Phát và Công ty TNHH phân bón 

Tây Nguyên tại Khu công nghiệp Phú Tài. Phân tích 571 mẫu không khí, 407 mẫu 

nước và 35 mẫu đất. 

6. Thanh tra, kiểm tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tổ chức và tham gia 03 cuộc kiểm tra trên lĩnh vực đất đai, 11 cuộc kiểm tra 

trên lĩnh vực môi trường, 08 cuộc kiểm tra trên lĩnh vực khoáng sản, 03 cuộc kiểm 

tra tổng hợp trên các lĩnh vực khoáng sản, môi trường, đất đai. Qua kiểm tra đã ban 

hành 09 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 trường hợp vi phạm về 

lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền 286.750.000 đồng; ban hành 02 quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1 trường hợp vi phạm về lĩnh vực khai 

thác khoáng sản về các hành vi khai thác ngoài ranh giới mỏ và khai thác không có 

giấy phép với tổng số tiền 179.583.630 đồng; ban hành 05 Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 05 doanh nghiệp khai 

thác đá tại Núi Chùa, xã Mỹ Hòa, huyện Phù Mỹ về hành vi thực hiện không đúng 

một trong các nội dung Đánh giá tác động môi trường và các yêu cầu trong Quyết 

định phê duyệt Đánh giá tác động môi trường với tổng số tiền xử phạt 350 triệu 

đồng. 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: tiếp và làm việc với 17 lượt 

công dân có liên quan đến 17 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến công tác bồi 

thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát 

triển kinh tế - xã hội; khiếu nại các quyết định hành chính, hành vi hành chính, việc 

cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; kiến nghị giải quyết 

liên quan đến công tác bảo vệ môi trường. Tham gia tiếp dân (đối thoại giải quyết 

đơn khiếu nại của công dân) tại Ban Tiếp công dân tỉnh theo định kỳ và đột xuất. 

Tiếp nhận 41 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã xác minh và tham mưu giải 

quyết 29 đơn. 
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7. Công tác tổ chức, cải cách hành chính 

Tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Tài nguyên và Môi trường năm 

2020. Tổ chức Hội nghị đại biểu công chức, viên chức và người lao động Sở Tài 

nguyên và Môi trường năm 2020. Ban hành chương trình công tác năm 2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. Phân bổ biên chế nội bộ Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ các thủ tục hành chính liên 

thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường. Trình 

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 ban hành 

quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và 

môi trường tỉnh Bình Định. 

Thực hiện công tác báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn Ngân sách nhà 

nước theo niên độ ngân sách năm 2019. Báo cáo điều chỉnh dự toán kinh phí 

NSNN năm 2020 theo chỉ tiêu biên chế được giao năm 2020. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt cơ chế tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường theo Nghị định số 

141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ giai đoạn 2020-2022; Báo cáo 

UBND tỉnh phương án nhân sự và phương án tài chính của Trung tâm Kỹ thuật - 

Dịch vụ tài nguyên và môi trường. Thực hiện công khai tài chính của cơ quan Văn 

phòng Sở và các đơn vị trực thuộc. 

Rà soát và bổ sung quy hoạch các chức danh trưởng, phó phòng và tương 

đương thuộc Sở, trưởng, phó các phòng tương đương thuộc các đơn vị trực thuộc 

Sở giai đoạn 2020 - 2025; xây dựng đề án vị trí việc làm các đơn vị trực thuộc gửi 

Sở Nội vụ thẩm định. Thực hiện đồng bộ các biện pháp chống dịch Covid-19: quán 

triệt các văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công tác chuyên môn đảm 

bảo tiến độ công việc, thực hiện giãn cách xã hội, các biện pháp phòng dịch theo 

quy định. Tuyên truyền vận động công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến cấp độ 3, 4, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong nộp hồ sơ và nhận kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Triển khai hệ thống 

phần mềm cơ sở dữ liệu về giá của tỉnh. 

Đánh giá chung: 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 

trường đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quản lý đất đai, đo đạc và bản 

đồ cơ bản đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, bước đầu giảm thiểu tình trạng sử dụng 

đất đai lãng phí, không đúng mục đích, góp phần tăng cường hiệu quả sử dụng 

nguồn tài nguyên đất đai trên địa bàn tỉnh. Từng bước các địa phương khắc phục  

tình trạng để xảy ra lấn chiếm đất đai và xử lý kiên quyết. Công tác quản lý khoáng 

sản được chú trọng, tăng cường, kịp thời xử lý các trường hợp khai thác khoáng 

sản trái phép, việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã nâng cao chất lượng giá 

trị nguồn tài nguyên, đóng góp hiệu quả vào ngân sách tỉnh. Công tác xây dựng cơ 

sở dữ liệu, truyền thông về biển, hải đảo được tăng cường cả về nội dung và hình 

thức, hướng đến khai thác hiệu quả thế mạnh về tài nguyên biển, đảo. Công tác 

thực thi pháp luật tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh từng bước chuyển biến tích 
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cực, hạn chế hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không phép. 

Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, 

giám sát chặt chẽ, không để xảy ra sự cố ô nhiễm môi trường; huy động tốt hơn 

nguồn lực của toàn xã hội trong công tác bảo vệ môi trường, từ đó không để xảy ra 

điểm nóng kéo dài, ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên 

địa bàn tỉnh. Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo quyết 

liệt, khắc phục kịp thời các thiếu sót, giảm thiểu số hồ sơ trễ hạn, đáp ứng yêu cầu 

của tổ chức và công dân. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, góp phần tích cực vào sự phát triển 

chung của tỉnh, triển khai thực hiện các lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong 6 

tháng đầu năm vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: 

Tình hình khai thác vật liệu xây dựng (đất, cát) trái phép còn xảy ra ở một số 

địa phương. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tuy đã tập trung chỉ đạo, phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương nhưng trong 

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các huyện, thị xã, thành phố 

vẫn còn một số hồ sơ trễ hạn. 

2. Nguyên nhân 

- Nguyên nhân khách quan: 

 Dịch bệnh Covid-19 khiến Sở phải hủy, hoãn 40 cuộc họp đông người, đợt 

kiểm tra, thanh tra, thực địa trong thời gian thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch. Một số vấn đề được luật, văn bản quy phạm pháp luật quy định chưa phù hợp 

với thực tiễn, chế tài xử lý chưa đảm bảo tính răn đe; một số doanh nghiệp và có 

trường hợp người dân tuân thủ pháp luật về khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên 

và môi trường chưa tốt. 

- Nguyên nhân chủ quan: 

Sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với Sở Tài nguyên và Môi trường 

trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường có trường hợp còn hạn chế. Một 

số cán bộ ở cơ sở (Văn phòng Đăng ký đất đai) phối hợp với các phòng, đơn vị ở 

cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính có nơi còn chưa tốt. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Quản lý đất đai; đo đạc và bản đồ 

Thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh như giao đất, thuê đất, 

thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các tổ chức có nhu cầu để thực 

hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác kiểm kê đất 

đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công 

tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi 

đất để trình UBND tỉnh phê duyệt theo phân cấp. Thực hiện việc xây dựng giá đất 
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tái định cư và hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ công tác bồi thường giải phóng 

mặt bằng trên địa bàn tỉnh. 

2. Quản lý tài nguyên khoáng sản 

Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp. Tổ chức 

hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

và thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản. Phối hợp với các ngành và 

chính quyền địa phương kiểm tra các khu vực xin thăm dò, cấp phép khai thác và 

gia hạn giấy phép khoáng sản. Tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam khoanh định và công bố 

khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Triển khai đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 

2020 đối với các mỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kiểm tra tình hình khai thác 

titan của 4 doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép. Hiệu chỉnh 

và bổ sung các văn bản pháp luật của UBND tỉnh trong hoạt động khoáng sản phù 

hợp với luật khoáng sản mới. Tổ chức điều tra, khảo sát một số mỏ khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh để lập kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2021.  

3. Quản lý biển, hải đảo 

Hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý tổng hợp thông tin 

dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Trình UBND tỉnh phê duyệt hồ 

sơ đánh giá và công bố Bảng tổng hợp đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát ô 

nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019. Hoàn thành việc xây dựng pano, tờ 

rơi, hỗ trợ tuyên truyền qua loa phát thanh tại địa phương phục vụ phòng tránh và 

cảnh báo sự nguy hiểm của dòng Rip.Thực hiện công tác tuyên truyền về biển, hải 

đảo: In và phát hành tập san “Tuổi thơ với biển đảo quê hương”. Tổ chức thu gom 

rác thải tại 01 bãi biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Dựng pano tuyên truyền bảo 

vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo tại các trường tiểu học thuộc thị xã Hoài 

Nhơn, các huyện Phù Mỹ, Phù Cát và Tuy Phước. 

 4. Quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và ứng phó với biến đổi 

khí hậu 

Tiếp tục triển khai thực hiện và tổng kết Dự án “Điều tra lập danh mục bản 

đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất và khu vực phải đăng ký khai thác 

nước dưới đất trên địa bàn tỉnh” và nhiệm vụ “Lập danh mục nguồn nước phải lập 

hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Rà xoát xử lý các tồn tại trong việc 

kê khai, tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của một số doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra việc chấp hành quy 

định pháp luật về lĩnh vực tài nguyên nước của một số doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Thẩm định và trình UBND tỉnh Bình Định cấp phép các hồ sơ thăm dò, khai 

thác, sử dụng nước và xả thải vào nguồn nước, hồ sơ cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước theo quy định. 

 5. Công tác bảo vệ môi trường 

 Thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, thống kê định kỳ các hệ sinh thái, các 

loài động vật, thực vật đặc hữu có giá trị khoa học, kinh tế hoặc đang có nguy cơ 

tuyệt chủng tại đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ”; “Điều chỉnh Quy định phân vùng phát 
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thải khí thải và xả nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016 – 2020”. 

Triển khai các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường; mô hình thí điểm 

truyền thông môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cấp xã tại Khu bảo tồn thiên 

nhiên An Toàn. Kiểm tra công tác thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thực hiện kiểm tra chuyên đề công tác 

bảo vệ môi trường tất cả Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra và giám sát 

việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường theo nội dung Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường đã được phê duyệt. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện 

Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch 35/KH-UBND của UBND tỉnh; 

sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 12/CT-UBND của UBND tỉnh về bảo vệ môi 

trường nông thôn. 

6. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tổ chức tốt công tác tiếp dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân. Tiến hành kiểm tra, xác minh, giải quyết đơn thư 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được giao đúng thời gian quy định và đạt 

hiệu quả. Thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong quản lý, sử dụng đất lúa 

theo đề án 1675; thanh tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực đất đai, môi 

trường, khoáng sản và tài nguyên; thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch 

công tác được giao của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; tổ chức các Đoàn kiểm tra 

trong lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Kiểm tra kịp 

thời đối với các kiến nghị, phản ánh về hành vi vi phạm pháp luật về các lĩnh vực 

đất đai, khoáng sản, môi trường, tài nguyên. 

7. Công tác tổ chức, cải cách hành chính 

Công tác tổ chức bộ máy, cải cách hành chính: Tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ 

chức bộ máy các phòng, đơn vị thuộc Sở; thực hiện các chế độ chính sách đối với 

công chức, viên chức theo quy định; thực hiện Kế hoạch tinh giản biên chế năm 

2019; Chuyển đổi vị trí việc làm. Rà soát, đề xuất sửa đổi một số quy chế của Sở. 

Kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính 

trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất. Ban hành sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ của Chi 

cục Bảo vệ môi trường. Trình UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định 

kỳ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. 

Công tác kế hoạch, tài chính: Kiểm tra, rà soát, tính toán, tổng hợp báo cáo 

điều chỉnh dự toán kinh phí Ngân sách nhà nước năm 2021 theo chỉ tiêu biên chế 

được giao năm 2021; thực hiện phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở (Văn phòng Đăng ký đất đai tự chủ kinh phí chi thường xuyên, nâng mức 

tự chủ của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường). 

Ứng dụng công nghệ thông tin: tiếp tục xây dựng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tiếp tục xây dựng các phần mềm 

tra cứu dữ liệu của ngành tài nguyên và môi trường. Vận hành có hiệu quả hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015. 
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Tiếp tục cập nhật dữ liệu cho các Trang tra cứu thông tin điện tử để cho cá 

nhân, tổ chức tra cứu thông tin liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường tích 

hợp lên Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường. Thực hiện Kế hoạch 

thu thập dữ liệu tài nguyên môi trường tỉnh Bình Định năm 2020./. 

 

Nơi nhận:                           KT. GIÁM ĐỐC 

- TT Tỉnh ủy BĐ (b/cáo);                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- TT HĐND tỉnh BĐ (b/cáo); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư BĐ;         

- GĐ, các PGĐ Sở TN&MT BĐ;          
- Các phòng, đơn vị trực thuộc;           

- Lưu: VT, VP, ĐK.(22)           
               

 

 

Trần Kỳ Quang 
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