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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I 

và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 

  

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I NĂM 2020 

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

Trong quý I 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 

03 dự án, diện tích 15,31 ha; cho thuê đất 17 dự án, diện tích 22,40 ha; thu hồi 

đất 02 trường hợp, diện tích 2,38 ha; giao đất 25 khu dân cư, diện tích 36,4 ha; 

gia hạn thời gian thuê đất 03 trường hợp, diện tích 14,02 ha; gia hạn giao đất 16 

khu dân cư, diện tích 7,33 ha; chuyển mục đích kinh doanh 01 trường hợp, diện 

tích 0,58 ha. 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 25 công trình, dự án. Thẩm định, trình UBND 

tỉnh: phê duyệt 12 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí là 

1,046 tỷ đồng; phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện. 

Thẩm định:Thiết kế kỹ thuật – dự toán kinh phí 07 công trình đo đạc, trích 

đo chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng; 01 hồ sơ 

cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Duyệt sản phẩm đo 

đạc bản đồ 12 công trình.. 

 Kiểm tra: đôn đốc công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng 

đất năm 2019 cấp xã và cấp huyện; 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: Tuy Phước, Tây Sơn, Hoài Ân và thị xã An Nhơn; việc sử 

dụng đất trồng mỳ không đúng mục đích tại xã Bình Thuận của Công ty Cổ phần 

Chế biến tinh bột sắn xuất khẩu; xử lý tài sản trên đất để thực hiện việc thu hồi đất 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với 29 dự án được giao đất, cho thuê đất trên địa 

bàn tỉnh; việc sử dụng đất Bưu điện An Dương Vương; tiến độ dự án và phương 

án kêu gọi đầu tư xã hội hóa các hạng mục đầu tư công viên biển Xuân Diệu, 

thành phố Quy Nhơn. 

Đề xuất UBND tỉnh lập Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia 

tỷ lệ 1/2000, 1/5000 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 

09/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.  

Trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất. Thực 

hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: Khu A2 thuộc Khu Đô 
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thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, Phường Đống Đa; Khu Đô thị - Thương 

mại Bắc sông Hà Thanh, phường Nhơn Bình; Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu 

Dân cư phía Đông Chợ Dinh mới, phường Nhơn Bình; Khu dân cư phía Tây 

đường Trần Nhân Tông khu vực 7-8, phường Nhơn Phú; Khu Đô thị Long Vân, 

Phường Trần Quang Diệu (khu A2); Khu đất của HTX Mỹ nghệ, Phường Quang 

Trung; Thu hồi khu đất của Khách sạn Bình Dương tại số 493 An Dương 

Vương, thành phố Quy Nhơn; Khu đất dọc đường Hoa Lư nối dài, Phường Đống 

Đa. 

Thực hiện cấp mới, cấp đổi 1219 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 

11.825 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân; đăng ký giao dịch bảo đảm cho 9.380 

trường hợp (tổ chức: 115, hộ gia đình, cá nhân: 9.265). Phối hợp UBND các 

huyện, thị xã, thành phố cấp mới 1.875 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân. 

 2. Quản lý tài nguyên khoáng sản 

Tham mưu UBND tỉnh: cấp 06 Giấy phép gia hạn khai thác cát làm vật 

liệu xây dựng thông thường và 01 Giấy phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng 

thông thường; 01 Giấy phép khai thác đất san lấp và 01 Quyết định phê duyệt 

trữ lượng khoáng sản; ban hành 01 Quyết định tính tiền cấp quyền khai thác cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường và 14 Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản đối với trữ lượng cát bồi lắng lòng sông năm 2018; 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.. 

Thẩm định 03 báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản; 01 đề án thăm dò 

khoáng sản và 01 đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. Xác định số tiền cấp quyền 

khai thác khoáng sản các doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với  trường hợp 

phải nộp nhiều lần. 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 mỏ đất sét tại thôn Nam Giang, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn và tiền 

trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất sét tại thôn Tiên Thuận, xã 

Tây Thuận, huyện Tây Sơn.  

Tổ chức kiểm tra: xác định diện tích, trữ lượng  khai thác đá của Công ty 

TNHH xây dựng tổng hợp Kim Thành sản tại núi Túy Sơn, xã Hoài Sơn và HTX 

sản xuất đá XD Bình Đê tại đèo Bình Đê, xã Hoài Châu Bắc, huyện Hoài Nhơn; 

Phối hợp UBND huyện Phù Cát kiểm tra khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản titan 

tại khu vực Nam mỏ Đề Gi thuộc xã Cát Thành, huyện Phù Cát của Công ty CP 

Khoáng sản Bình Định; Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

kiểm tra khu vực xin cải tạo đất sản xuất kém hiệu quả tại thôn Đại Chí và thôn 

Trà Sơn và xin nạo vét lòng hồ Đồng Quy tại xã Tây An, huyện Tây Sơn. 

 

 



 

 3 

3. Quản lý biển, hải đảo 

Hoàn thành nội dung nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống 

thông tin tổng hợp phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển, hải đảo tỉnh Bình Định”; 

Trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt dự toán chi tiết các hoạt động tuyên 

truyền về Biển và Hải đảo năm 2020. Kiểm tra và xử lý cột mốc số MT-PM-BĐ-

105 (thuộc hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bình Định) thuộc khu vực của Công ty 

TNHH Việt Úc - Phù Mỹ tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Tham mưu UBND 

tỉnh ban hành báo cáo tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi 

trường biển và hải đảo năm 2019; 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). 

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, 04 giấy phép khai 

thác nước dưới đất, 01giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, 03 quyết định 

phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Chủ trì, phối hợp với các 

ngành liên quan kiểm tra, đề xuất xử lý cơ bản 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. Tổ chức lựa chọn nhà thầu 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. Xây dựng kế hoạch Tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 và Ngày Khí tượng thế giới 

23/3. 

 Kiểm tra, đề xuất xử lý tình hình thực hiện pháp luật tài nguyên nước, xả 

nước thải của Công ty TNHH Delta Galil Việt Nam tại Cụm công nghiệp Cát 

Trinh, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát. Kiểm tra thực tế việc đấu nối, xả nước thải 

vào nguồn nước của khách sạn ANYA Quy Nhơn. 

5. Công tác bảo vệ môi trường  

 Giải quyết 16 hồ sơ môi trường. Trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo Thông tư 

19/2019/TT-BTNMT ngày 24/8/2019; chủ trì thu thập số liệu, tính toán thí điểm 

Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ tài nguyên và môi trường theo Quyết định 

2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thẩm 

định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và đề xuất nội dung 
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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.  

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ sở khai thác khoáng sản 

lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định. 

Hoàn thành kế hoạch kiểm tra thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường của các 

cơ sở trong khu chăn nuôi tập trung Nhơn Tân năm 2019; qua đó, đã đề xuất xử 

lý hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với 05 cơ sở vi phạm với số tiền 

199.500.000 đồng. 

 Kiểm tra: giám sát vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải tập 

trung CCN Cát Trinh của Tổng Công ty May Nhà Bè – Công ty Cổ phần; công 

tác bảo vệ môi trường tại 03 đơn vị; 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; xác nhận công tác bảo vệ môi trường năm 

2019 03 đơn vị.  

 Xác nhận về việc đảm bảo môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh 

từ 2014 đến 2019 đối với 04 Doanh nghiệp và kiểm tra các hạng mục công trình 

xử lý nước thải để vận hành thử nghiệm 10 dự án. Tham gia ý kiến về lĩnh vực 

môi trường đối với 03 dự án. Phân tích 67 mẫu không khí, 101 mẫu nước, 05 

mẫu đất. 

Hoàn chỉnh đề cương dự án 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. Đôn đốc UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tăng cường công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt; đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa 

dạng sinh học trong thời điểm trước, trong và sau tết Nguyên Đán năm 2020; 

hướng dẫn việc quản lý rác thải trong phòng chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Dự thảo kế hoạch quản lý chất 

lượng môi trường không khí trên địa bàn tỉnh để các sở, ban, ngành, địa phương 

góp ý. 

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

Tham gia kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu 

tư và đất đai đối với Nhà máy Phong điện Phương Mai 1, Khu Kinh tế Nhơn 

Hội, do Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì. 

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; Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Phòng Cảnh sát 

môi trường – Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất công tác bảo vệ môi 

trường đối với Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng miền Nam tại Khu kinh tế Nhơn 

Hội; công tác bảo vệ môi trường tại Trang trại chăn nuôi gà giống an toàn sinh 

học tại thôn Hữu Hạnh, xã Cát Tân, huyện Phù Cát của Công ty TNHH giống 
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gia cầm Cao Khanh; công tác bảo vệ môi trường và hướng dẫn quy trình khắc 

phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 494/QĐ-XPVPHC 

đối với Nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ.  

Thực hiện 02 cuộc kiểm tra trên lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh, cụ 

thể: kiểm tra các doanh nghiệp khai thác đá tại núi Chùa, xã Mỹ Hòa, huyện Phù 

Mỹ. 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 đối với 22 doanh nghiệp. 

Qua kiểm tra đã ban hành: 11 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với 11 trường hợp vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường với tổng số tiền 

583.750.000 đồng; 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp vi 

phạm về lĩnh vực khai thác khoáng sản với số tiền 15.000.000 đồng. 

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo: thực hiện tiếp và giải quyết 

10 lượt công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường. Tiếp và làm việc với Tập thể nhân dân các thôn Tân Phú, Phú Thứ, Phú 

Hòa, Hòa Tân thuộc xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ khiếu nại việc UBND xã Mỹ 

Đức, huyện Phù Mỹ lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tự ý cho phương tiện san 

lấp mặt bằng khu đất tại thôn Tân Phú, xã Mỹ Đức có nguồn gốc do nhân dân 

sử dụng hơn 20 năm nhưng không thông báo cho nhân dân biết. 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 32 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đã xác 

minh và tham mưu giải quyết 21 đơn. 

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. Hoàn thành công tác thi đua, khen 

thưởng năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020. Thực hiện quy trình 

bổ nhiệm: 01 Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; bổ nhiệm chức danh 

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai; cho ý kiến thỏa thuận bổ nhiệm lại 02 

trường hợp cấp phòng thuộc Chi cục bảo vệ Môi trường và chi cục Quản lý đất 

đai; thực hiện xét nâng lương trước thời hạn năm 2019. 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. 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 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; 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 
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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. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II 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 v.v…đối với các tổ chức có nhu cầu 

để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2020 cấp huyện. Tiếp tục xử lý các trường hợp còn lại trong Kế 

hoạch di dời các cơ sở sản xuất ra khỏi nội thành theo chủ trương của UBND 

tỉnh. Trích đo và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ BT, GPMB Dự án: Mở rộng 

đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát).  

Trích đo và chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ BT, GPMB dự án: tuyến đường 

ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành; Đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng 

ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSDĐ và xây dựng cơ sở dữ liệu địa 

chính phường Bình Định, thị xã An Nhơn; Thẩm định thiết kế kỹ thuật – dự toán 

kinh phí các dự án, công trình phát sinh. Kiểm tra, đôn đốc công tác Kiểm kê đất 

đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cấp huyện. 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. Tiếp tục hoàn chỉnh sửa đổi, bổ 

sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh để trình 

UBND tỉnh. Xây dựng giá đất tái định cư và hệ số điều chỉnh giá đất để phục vụ 

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng do các đơn vị trực thuộc tỉnh thực 

hiện. 

2. Quản lý tài nguyên khoáng sản 

Triển khai việc xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các 

doanh nghiệp. 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 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. Tiếp tục 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; Kết quả lập Báo cáo chuyên đề về 

khai thác đất san lấp và cát lòng sông. Tập huấn Thống kê, kiểm kê khoáng sản 

còn lại hàng năm của các mỏ đã được cấp phép khai thác khoáng sản và tổ chức 

kiểm tra kết quả thực hiện của các doanh nghiệp. 
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3. Quản lý biển, hải đảo 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông 

tin tổng hợp phục vụ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường 

biển, hải đảo tỉnh Bình Định”: Thực hiện kế hoạch hoạt động Quý II của nhiệm 

vụ. Trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi tiết nhiệm vụ “Khảo sát, xây dựng 

hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả đánh giá kết quả kiểm soát 

ô nhiễm môi trường biển, 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”. Tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về Biển 

và Hải đảo năm 2020 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và 04 huyện ven biển. 

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

đổi khí hậu 

Tổ chức lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng và triển khai thực hiện 

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. 

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động truyền thông 

hưởng ứng Ngày nước thế giới 22/3 và Ngày Khí tượng thế giới 23/3. Đề xuất 

Bộ tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP 

ngày 17/7/2017 của Chính phủ. Đề xuất, xử lý những tồn tại của các đơn vị qua 

công tác kiểm tra năm 2019 về việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực tài 

nguyên nước của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Rà soát, đề xuất 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. 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 

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Quy định phân 

vùng phát thải khí thải và xả nước thải trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020. 

Phối hợp các Hội, đoàn thể tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng các 

sự kiện: Ngày môi trường thế giới 5/6; Ngày Đa dạng sinh học 22/5; triển khai 

mô hình “Giảm sử dụng bao bì ni lông khó phân hủy”. Báo cáo sơ kết 3 năm 

thực hiện Chỉ thị 12/UBND trình UBND tỉnh. Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ 

kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 07/4/2017 của Tỉnh ủy về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030. Giám sát công tác triển khai dự án Xây dựng 

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. Tiến hành lựa chọn nhà thầu đối với dự án 

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 tỉnh Bình Định. Phối hợp tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi 
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trường trong hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực 

hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm năm 2020 chuyên đề Cụm công 

nghiệp. Giám sát kế hoạch vận hành thử nghiệm của CCN Cát Trinh, xã Cát 

Trinh, huyện Phù Cát. 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. 

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, 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 nước. 

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

theo đề án 1675 đối với thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước), phường Bình 

Định (thị xã An Nhơn), thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ), xã Tam Quan 

Nam (huyện Hoài Nhơn) và xã Tây Giang (huyện Tây Sơn). Thanh tra tổng hợp 

việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài 

nguyên nước đối với 09 tổ chức trên địa bàn tỉnh.  

7. Công tác tổ chức, cải cách hành chính 

 Ban hành quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, phó 

phòng và tương đương của Sở. Sửa đổi bổ sung chức năng nhiệm vụ của Chi cục 

Bảo vệ môi trường. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 2015 - 2020 ngành Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối 

tượng 4. Kiểm tra cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc Sở. Tuyển dụng 

viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Thực hiện kế hoạch định kỳ 

chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức Sở năm 2020. 

 Đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2020; báo cáo quyết toán thu, 

chi Ngân sách nhà nước năm 2019. Kiểm tra, xét duyệt báo cáo quyết toán thu, 

chi ngân sách nhà nước năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Sở./. 

 

Nơi nhận:                   KT. GIÁM ĐỐC 

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

- UBND 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.        
      

             Huỳnh Quang Vinh 
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