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I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2020 

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

Trong tháng 5 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 cho thuê đất 17 

trường hợp, diện tích 167,63 ha; Giao đất 03 trường hợp, diện tích 0,57 ha; giao đất 

02 khu dân cư, diện tích 5,33 ha; gia hạn thuê đất 01 trường hợp, diện tích 1 ha; thu 

hồi đất 03 trường hợp, diện tích 5,7 ha; gia hạn khu dân cư 02 trường hợp, diện 

tích 2,98 ha.Trình UBND tỉnh phê duyệt 15 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư với tổng kinh phí phê duyệt hơn 1.211,87 tỷ đồng. Trình UBND tỉnh phê duyệt 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của các huyện, thị xã, thành phố sau khi được bổ 

sung, chỉnh sửa theo kết quả thẩm định. 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 07 công trình. Duyệt sản 

phẩm đo đạc bản đồ 03 công trình. 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 và cấp huyện. Phối hợp 

với Công an tỉnh rà soát kết quả kiểm kê đất an ninh trên địa bàn tỉnh năm 2019. Bàn 

giao đất mở rộng Nhà máy chế biến lâm sản của Công ty CP Công nghệ gỗ Đại 

Thành tại Phường Bùi Thị Xuân; dự án Nhà ở xã hội Nhơn Bình tại phường Nhơn 

Bình của Công ty TNHH Ecohome Nhơn Bình và dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Bãi 

Xép tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn của Công ty CP Công nghiệp 

Trường Thành Việt Nam. 

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 trên địa bàn thành phố 

Quy Nhơn: Khu A2 thuộc Khu Đô thị - Thương mại Bắc sông Hà Thanh, Phường 

Đống Đa; 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); 

Các hộ phía Bắc đường Ngô Gia Tự, thành phố Quy Nhơn; Khu đất giao cho Đại 

đội Trinh sát; Khu đất Xí nghiệp Song Mây xuất khẩu, Phân viện QH rừng Nam 

Trung bộ và Tây Nguyên. Thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất 
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trên địa bàn thành phố Quy Nhơn với tổng số tiền sử dụng đất đã thực hiện hơn 

2,47 tỷ đồng. 

Thực hiện cấp mới, cấp đổi 569 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 3.648 

GCN cho các hộ gia đình, cá nhân; đăng ký giao dịch bảo đảm cho 4.192 trường 

hợp (tổ chức: 186, hộ gia đình, cá nhân: 4.006). Phối hợp UBND các huyện, thị xã, 

thành phố cấp mới 737 GCN cho các hộ gia đình, cá nhân. 

 2. Quản lý tài nguyên khoáng sản 

Tham mưu UBND tỉnh cấp: cấp 02 Giấy phép khai thác khoáng sản; 02 

Giấy phép gia hạn khai thác khai thác; 01 Giấy phép thăm dò khoáng sản; 01 

Quyết định phê duyệt trữ lượng đất san lấp. Tổ chức họp 04 Hội đồng thẩm định 

đề án đóng cửa mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường. 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông 

An Lão, xã An Trung, huyện An Lão cho Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 

Ngọc Lâm; Họp xác định tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát 

làm vật liệu xây dựng thông thường tại sông An Lão, xã An Hòa, huyện An Lão 

của Công ty TNHH Quốc Nghề. Kiểm tra việc khai thác đất, đá trong phạm vi dự 

án đường Ngô Mây nối dài theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Hướng dẫn các 

huyện xây dựng phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn. 

Tổ chức kiểm tra theo nội dung đề nghị trả lại một phần diện tích giấy phép 

khai thác khoáng sản tại mỏ đá núi Sơn Triều, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn 

của Công ty CP Đại Tín. Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tiến hành kiểm 

tra theo nội dung đăng ký khai thác thu hồi đá làm vật liệu xây dựng thông thường 

trong diện tích dự án công trình Thủy điện Vĩnh Sơn 4 tại xã Vĩnh Sơn và xã Vĩnh 

Kim, huyện Vĩnh Thạnh của Công ty CP Đầu tư Vĩnh Sơn. Phối hợp với Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh tiến hành kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác đá của các doanh 

nghiệp tại khu vực núi Sơn Triều, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn. 

3. Quản lý biển, hải đảo 

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”. Trình UBND tỉnh xem 

xét dự toán chi tiết thực hiện 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”. 

Chuẩn bị công tác hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại 

dương thế giới năm 2020 trên địa bàn thành phố Quy Nhơn và 04 huyện ven biển. 

Tiến hành bàn giao các mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển cho địa phương: thành 

phố Quy Nhơn, huyện Hoài Nhơn; xã Cát Hải, Cát Tiến và Cát Chánh thuộc huyện 

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

khí hậu 

 Trình UBND tỉnh ban hành, cấp: 02 giấy phép hành nghề khoan nước dưới 

đất, 01 quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Tiếp tục 

triển khai thực hiện các hoạt động của 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”. Làm việc với Đoàn công tác thuộc Liên đoàn 

Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung về bàn giao tài liệu các Dự án 

đã triển khai trên địa bàn tỉnh Bình Định phục vụ công tác phòng chống hạn hán, 

xâm nhập mặn. Chuẩn bị hồ sơ xác lập Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về 

an ninh quốc gia lính vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn. 

5. Công tác bảo vệ môi trường 

Trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 04 báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, có văn bản đồng ý cho 02 dự án được vận hành thử nghiệm. Phê 

duyệt 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”; trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ “Điều 

chỉnh Quy định phân vùng phát thải và xả khí thải theo Quyết định số 22/2016/QĐ-

UBND ngày 06/4/2016 của UBND tỉnh”. 

Báo cáo UBND tỉnh góp ý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Báo 

cáo tình hình ô nhiễm môi trường tại Cụm Công nghiệp Bồng Sơn và Bãi chôn lấp 

chất thải rắn sinh hoạt của huyện; yêu cầu các đơn vị cấp nước trên địa bàn tỉnh 

Bình Định chấp hành các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường. 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Tiêu chí môi trường và an toàn 

thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn một số nội dung của Tiêu chí 

Cảnh quan - Môi trường đối với xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao;  

Kiểm tra, hướng dẫn công tác Bảo vệ môi trường tại 03 cơ sở, sản xuất. 

Kiểm tra việc đổ thải bột đá trái phép tại Khu quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn 

sinh hoạt và công nghiệp của Công ty TNHH Phú Hà tại xã Cát Nhơn, Phù Cát; 

kiểm tra hệ thống trắc tự động của Công ty TNHH Tinh Bột Sắn Nhiệt Đồng Tâm - 

Vĩnh Thạnh; Đề nghị Công ty TNHH Fujiwara Bình Định thực hiện xác định loại 

chất thải đối với tấm pin năng lượng mặt trời thải theo hướng dẫn của Tổng cục 

Môi trường; đề nghị Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Thành Phú khẩn 

trương hoàn thành việc khắc phục các nội dung tồn tại theo yêu cầu của Đoàn kiểm 

tra việc thực hiện xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. 

Đề nghị UBND thành phố Quy Nhơn kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh 

và giải quyết vụ việc theo thẩm quyền đối với phản ánh thông qua đường dây nóng 

về hoạt động khai thác đất tại Phường Bùi Thị Xuân gây ô nhiễm bụi, ồn; chuyển 

thông tin phản ảnh qua đường dây nóng, đơn khiếu kiện, phản ánh qua các kênh 

thông tin truyền thông đến UBND các huyện, thị xã và thành phố để xử lý theo 

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

Thực hiện 06 cuộc thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường: 

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Nệm Gối Quy Nhơn, 

Công ty TNHH Năng lượng sinh học Tín Nhân và Công ty TNHH Sản xuất và Đầu 

tư Trường Phát theo phản ánh của Báo pháp luật Việt Nam. Kiểm tra tình trạng 

khai thác đất trái phép tại huyện Phù Cát; kiểm tra việc sử dụng đất và công tác 

bảo vệ môi trường đối với 15 tổ chức, doanh nghiệp, chủ cơ sở chăn nuôi tại Khu 

chăn nuôi tập trung Nhơn Tân, thị xã An Nhơn; Kiểm tra và xem xét kiến nghị của 

Công ty TNHH XD&TM Duy Tân liên quan đến mỏ đất tại khu vực núi Hòn Ách, 

xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. Tham gia 

khảo sát, kiểm tra tình hình thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thuê 

đất và cho thuê lại đất của chủ đầu tư Cụm công nghiệp Cầu Nước Xanh, do Sở 

Công Thương chủ trì. 

Tiếp và làm việc với 01 lượt người liên quan đến 01 vụ việc khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tiếp nhận 18 đơn khiếu 

nại thuộc thẩm quyền, đã xác minh và tham mưu giải quyết 06 đơn. 

7. Công tác tổ chức, cải cách hành chính 

Công tác tổ chức, tài chính: triển khai công tác bàn giao, sáp nhập Trung 

tâm Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường vào Văn phòng Đăng ký đất đai; giải quyết 

chế độ thôi việc ngay cho 01 viên chức; thực hiện thỏa thuận và quy trình lấy phiếu 

tín nhiệm giới thiệu bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; xây dựng kế 

hoạch chương trình hành động lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020 – 

2025; Xây dựng, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2020 của Sở; Phân bổ điều chỉnh dự toán Ngân sách nhà nước năm 2020 và công 

khai điều chỉnh dự toán Ngân sách năm 2020 (do ảnh hưởng của dịch Covid-19); 

Phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện các Khu tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt 

bằng các dự án của tỉnh (nguồn cấp quyền sử dụng đất năm 2020) cho Trung tâm 

Phát triển quỹ đất. Phối hợp với Sở Tài chính xét duyệt quyết toán thu, chi ngân 

sách nhà năm 2019 của 02 đơn vị trực thuộc Sở. 

Công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ: Thông báo thủ tục hành 

chính ưu tiên giải quyết trước hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường; Hướng dẫn 

thực hiện các bước lấy ý kiến, xác định nghĩa vụ tài chính, nộp thuế trên quy trình 

điện tử (VNPT-iGate); Thông báo khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 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, cho thuê 

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. Thẩm định Thiết kế kỹ thuật – dự toán kinh phí đo đạc các 

dự án, công trình; 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. Trình UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ thực 
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hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị. 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 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 

Triển khai việc xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của 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. 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. Tiếp tục triển khai các nội dung để 

tiến hành thực hiện tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020 đối với 

các mỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Trình UBND tỉnh đóng các cửa mỏ titan tại xã 

Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. 

3. Quản lý biển, hải đảo 

Rà soát các dữ liệu của 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”. Thu thập thông tin liên quan nhiệm vụ “Điều tra, 

đánh giá kết quả kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019”. Triển 

khai kế hoạch thực hiện một số hoạt động liên quan trong tháng 6 sau khi UBND 

tỉnh phê duyệt dự toán chi tiết thực hiện 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 hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, 

Ngày Đại dương thế giới 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 

Tiếp tục 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”. 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. 

 5. Công tác bảo vệ môi trường 

Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020; Triển 

khai Mô hình “Giảm sử dụng túi ni lông khó phân hủy”. 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; tổng hợp thông tin tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi 

trường tại các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng báo cáo sơ kết 3 năm thực 

hiện chỉ thị 12/CT-UBND về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực Nông nghiệp và Nông 

thôn. Tổ chức thực hiện 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 
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chủng tại đầm Thị Nại, đầm Trà Ổ” và dự án 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, giám sát công tác thực hiện 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; trình UBND tỉnh ban hành Danh mục Sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa 

bàn tỉnh và đề xuất trách nhiệm các đơn vị liên quan. Đề xuất triển khai các nội 

dung về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp tại Nghị định số 

53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020; đề xuất phân công quản lý đất ngập nước theo 

Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ. Phân tích 20 mẫu 

không khí xung quanh, 50 mẫu nước. 

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 lúa theo đề án 1675. Kiểm 

tra chuyên đề về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng 

sản. 

7. Công tác tổ chức, cải cách hành chính 

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban 

hành quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm cấp trưởng, phó phòng và tương 

đương của Sở. Thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác công chức, viên chức 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Tuyển dụng viên chức cho Văn phòng Đăng ký 

đất đai. Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 của Sở./. 

 

Nơi nhận:                          KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

- TT Tỉnh ủy BĐ (b/cáo);                  
- 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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