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UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /BC-STNMT                                   Khánh Hòa, ngày         tháng  9  năm 2019 

 

BÁO CÁO  

Kết quả thực hiện công tác 9 tháng đầu năm 2019 

              

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện được 

những công việc như sau:  

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2019: 

1. Công tác về lĩnh vực tài nguyên đất: 

Tham mư UBND tỉnh các Văn bản số 5592, 5593, 5594, 5595, 5596,5597, 5598/TB-

STNMT ngày 20/12/2018 về việc tiếp tục tổ chức rà soát và có thông báo về những 

trường hợp hết hạn sử dụng đất trong năm 2018 và Thông báo các trường hợp không được 

gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn. 

Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 

và Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 về hạn mức giao đất là người sử 

dụng đất cho hộ gia đình cá nhân trên địa bàn tỉnh, điều kiện tách thửa đất. 

Tổ chức rà soát và có thông báo về những trường hợp hết hạn sử dụng đất trong năm 

2018 và Thông báo các trường hợp không được gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử 

dụng đất có thời hạn tại các Công văn số  3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 

3830/STNMT-CCQLDĐ ngày 30/8/2019. 

Báo cáo UBND tỉnh Danh sách các tổ chức hết thời hạn sử dụng đất trong năm 

2019; đồng thời thông báo các tổ chức này biết thực hiện các thủ tục theo quy định của 

pháp luật tại Công văn số 3823-3830/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30/08/2019. 

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá tình hình 

quản lý sử dụng đất đai và tác động của chính sách đến KTXH năm 2018 (theo Khoản 3, 

Điều 200 Luật Đất đai năm 2013; các điều 92, 93, 94 và Khoản 2, Khoản 3 Điều 95 Nghị 

định số 43/2014/NĐ-CP). 

Đã báo cáo tình hình quản lý sử dụng đất đai và tác động của chính sách đến KTXH 

và môi trường năm 2019. 

Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, hoàn thành việc xây 

dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện kiểm kê đất đai hàng năm. 

a/ Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất: 

Tiếp nhận 158 hồ sơ về giao đất, thuê đất, gia hạn sử dụng đất kể cả kỳ trước chuyển 

qua và 14 hồ sơ liên thông tiếp nhận từ các sở ngành liên quan tổng cộng 172 hồ sơ. Đã 

tập trung giải quyết 157/172 hồ sơ hiện còn 15 hồ sơ đang giải quyết. 

b/ Công tác về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức: 
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Tiếp nhận 114.774 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSD đất và 6.424 hồ sơ của kỳ trước 

chuyển qua tổng cộng là 121.198 hồ sơ; trong đó có 6.257 hồ sơ không đủ điều kiện. Đã 

tập trung giải quyết và giao được 104.220 Giấy chứng nhận QSD đất các loại gồm (Giấy 

chứng nhận QSD đất lần đầu cho tổ chức 411; Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho cá 

nhân, hộ gia đình 3.486; cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất cho tổ chức 606; cấp đổi Giấy 

chứng nhận QSD đất cho cá nhân, hộ gia đình 43.078; Chỉnh lý Giấy chứng nhận cho tổ 

chức 318; chỉnh lý Giấy chứng nhận QSD đất cho cá nhân, hộ gia đình 22.563; hiện đăng 

ký thế chấp cho 20.601 Giấy chứng nhận QSD đất; xóa thế chấp cho 13.157 Giấy chứng 

nhận QSD đất). 

c/ Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: 

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp xã, UBND cấp huyện báo cáo kết quả 

thực hiện quy hoạch; kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy định Điều 50 Luật Đất đai 

2013. 

Đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020. 

Đã góp ý chấp thuận chủ trương đầu tư: 79 dự án; góp ý dự án, đồ án quy hoạch: 67 

dự án; góp ý chấp thuận, công nhận chủ đầu tư dự án; thời gian hoạt động dự án: 19 dự án. 

d/ Công tác về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư: 

Tập trung giải quyết 799/804 hồ sơ giá đất – BTTĐC trong 6 tháng đầu năm 2019. 

Tổ chức hội nghị tập huấn về giá đất cho cấp xã, cấp huyện và sơ kết công tác bồi 

thường. 

Chuyển thông tin và hồ sơ cho Cục thuế xác định nghĩa vụ tài chính đối với các thửa 

đất của dự án có giá trị dưới 20 tỷ đồng (theo giá đất quy định tại Bảng giá đất của tỉnh) 50 

hồ sơ. 

Thuê tư vấn xác định giá giao đất, thuê đất đối với các dự án có giá trị thửa đất từ 20 

tỷ đồng trở lên (theo giá tại bảng giá đất của tỉnh) và gửi Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh 

thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt dự án xây dựng bảng giá đất 2020 của tỉnh và ký hợp 

đồng thuê tư vấn xây dựng bảng giá đất 2020 theo quy định về đấu thầu. 

Tổ chức xây dựng phương án giá đất bồi thường cho các dự án và và trình thẩm định 

theo quy định; đến nay UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khoảng 

30 hồ sơ. 

Triển khai công tác điều tra giá đất theo quy định tại Thông tư số 36/2014/TT-

BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở dữ liệu cho việc 

xác định giá đất cụ thể các dự án; Thống kê số liệu điều tra giá đất trên địa bàn báo cáo Bộ 

TNMT theo quy định. 

Đề nghị các huyện, thị xã và thành phố triển khai nhiệm vụ điều tra thông tin về giá 

đất thị trường năm 2019 để có cơ sở xây dựng Bảng giá đất năm 2020 ổn định 5 năm 

2020-2024 của tỉnh và cơ sở dữ liệu phục vụ định giá đất cụ thể. 
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Ký hợp đồng thuê tư vấn thẩm định giá đất 07 trường hợp dự án có giá trị thửa đất 

trên 20 tỷ đồng. 

e/ Công tác Phát triển quỹ đất: 

Hoàn thành Dự án xử lý nước thấm mương thoát lũ phía tây khu dân cư Đường Đệ 

Thực hiện xong công việc tư vấn kiểm định chất lượng các hạng mục công trình đối 

với dự án Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư Đường Đệ và đã có Van bản đề nghị 

UBND thành phố Nha Trang tiếp nhận quản lý sử dụng. 

Hoàn thành hạng mục xây lắp mở rộng đường dân sinh phục vụ thi công hạ cốt nền 

khu dân cư Đường Đệ; hạng mục Mương thoát lũ – Giai đoạn 2 (gói thầu 2A). 

 Đã thực hiện được 70% khối lượng hạng mục công trình của Gói thầu 3A 

 Đối với hạng mục hạ cốt nền khu biệt thự Đường Đệ: Hiện đang vướng mắc giải tỏa.  

đ) Công tác đo đạc, bản đồ và viễn thám: 

Thẩm định bản Trích đo địa chính khu đất để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận QSD đất: 97 công trình;  phương 

án thi công trích đo địa chính: 21 công trình; thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt 

động đo đạc và bản đồ: 01 đơn vị. 

Báo cáo thẩm định công trình đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ1/500, 1/2000: 

11 công trình. 

Triển khai công trình “lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập hồ sơ địa chính và 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh 

Hòa, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương tại huyện Khánh Vĩnh”. 

Trình UBND tỉnh để phê duyệt Đề án “tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ 

các nông, lâm trường quốc doanh”. 

Thực hiện xong phần đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính cho Thiết kế kỹ thuật –dự 

toán đo bổ sung vào bản đồ địa chính phường Vĩnh Nguyên khu vực thôn Bích Đầm. 

Bàn giao sản phẩm bản đồ, hồ sơ địa chính xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh; xã 

Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa cho các đơn vị. 

Thực hiện xong việc đo đạc hiện trạng ranh giới tổng thể khu đất sân bay Nha Trang 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Báo cáo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam Về việc Báo cáo tình 

hình hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018. 

Triển khai Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ Quy định 

về hoạt động Viễn Thám; Thông tư 22/2018/TT-BTNMT ngày 15/8/2018 ban hành Định 

mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/5000; Thông tư 24/2018/TT-

BTNMT ngày 15/11/2018 quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản 

phẩm đo đạc và bản đồ. 
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Làm việc với đoàn Tư vấn Quốc tế Ngân hàng thế giới để thực hiện dự án nhằm hỗ 

trợ kỹ thuật cho địa phương trong công tác quản lý rủi ro thiên tai tích hợp vào kế hoạch 

và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa 

Đăng ký Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin Địa lý Việt Nam việc cung cấp phôi 

chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ Hạng II. 

Thông báo Công ty TNHH Dịch vụ Địa chính Thanh Lâm chấm dứt hoạt động đo 

đạc và bản đồ. 

Đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc khảo sát nhu cầu 

xây dựng, cập nhật CSDL nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia. 

Đề nghị các đơn vị liên quan triển khai Nghị định quy định chi tiết một số điều của 

Luật Đo đạc và Bản đồ; 

Báo cáo UBND tỉnh các nội dung liên quan đến các dự án tại Núi Chín Khúc. 

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường công tác xác định vị trí đặt mốc độ cao “thế 

kỷ” trên địa bàn tỉnh. 

Hoàn thành đo đạc 13.420/17.121 hợp đồng đo đạc  

g) Thông tin lưu trữ và cơ sở dữ liệu về đất đai: 

Cung cấp thông tin về thửa đất cho 10.821 trường hợp 

Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu cho 

UBND huyện,thị xã, thành phố giao đất cho 19 trường hợp, thu hồi đất của 152 trường 

hợp. 

2. Công tác về lĩnh vực Môi trường và quan trắc môi trường: 

Đối với công tác thực hiện các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường: 

Triển khai Quyết định số 45/QĐ-UBND ngày 05/01/2019, Chi cục đã tham mưu Sở ban 

hành công văn số 385/STNMT-CCBVMT ngày 23/01/2019 về việc triển khai thực hiện 

nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp BVMT kế hoạch năm 2019 (trong đó có 36 nhiệm vụ 

chưa nộp hồ sơ nghiệm thu kết quả thực hiện). Tham mưu xây dựng kế hoạch và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020-

2023 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.  

Tổng số hồ sơ nhiệm vụ môi trường thụ lý trong 9 tháng đầu năm 2019 là 50 nhiệm vụ 

(nhiệm vụ năm 2015: 01 nhiệm vụ; năm 2016: 02 nhiệm vụ; năm 2017: 05 nhiệm vụ;  năm 

2018: 17 nhiệm vụ và năm 2019: 25 nhiệm vụ). 

Đang thụ lý 55 hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trong đó có 06 

hồ sơ chuyển tiếp từ năm 2018 qua: đã trình UBND tỉnh xác nhận, xác nhận phê duyệt 

33/55 báo cáo; đã xác nhận 3/6 phương án cải tạo PHMT; cấp xác nhận phê duyệt cho 

31/37 Đề án Bảo vệ Môi trường chi tiết; cấp xác nhận cho 5/19 kế  hoạch  BVMT; kiểm 

tra, xác nhận 7/11 công trình hoàn thành công tác bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 

hành của dự án. 
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Báo cáo Bộ TNMT về triển khai tính toán thử nghiệm bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng kết 

quả BVMT của địa phương; Hồ sơ môi trường của các dự án đã thu hồi giấy chứng nhận đầu 

tư và thu hồi đất; về các khó khăn trong công tác thẩm định báo cáo ĐTM. 

Công tác kiểm soát ô nhiễm: Tiếp nhận 613 lượt báo cáo kiểm soát ô nhiễm của các 

ngành Khoáng sản, Thủy sản, Du lịch, Xây dựng, Công nghiệp và Giao thông vận tải; 

hướng dẫn 269 cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh về việc báo cáo giám 

sát và quan trắc môi trường năm 2019 (giai đoạn hoạt động) và lập Phương án BVMT; 

hướng dẫn 06 cơ sở thực hiện các biện pháp BVMT. 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và 36  cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ tăng cường công tác  BVMT; đề nghị UBND thành phố Cam Ranh về việc tạm ngừng 

quan trắc môi trường đối với mỏ san lấp Hòn Dung. 

Đề nghị Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh cải tạo hệ thống xử lý nước thải; khắc 

phục thông số không đạt uy chuẩn kỹ thuật môi trường (nhắc lần 2). 

Hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục: có 06 đơn vị đã lắp đặt hệ thống quan 

trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và môi trường; 

tiếp tục thực hiện theo dõi, giám sát đối với số liệu và hình ảnh Camera giám sát truyền về 

Sở đồng thời đôn đốc các Doanh nghiệp đầu tư hoàn thiện hạ tầng cơ sở kỹ thuật theo 

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài  nguyên và Môi  trường về 

quy định kỹ thuật về quan trắc môi trường; hệ thống quan trắc khí thải tự động: đã có 02 

đơn vị đã hoàn thiện việc lắp đặt và truyền dữ liệu quan trắc về Sở  TNMT. 

Hệ thống quan trắc khí thải tự động: có 02 đơn vị đã hoàn thiện việc lắp đặt và truyền dữ 

liệu quan trắc về Sở TNMT. Tuy nhiện, tháng 6/2019, Công ty TNHH MTV Đường Biên 

Hòa – Ninh Hòa đã hết niên vụ sản xuất và xin tạm ngừng hệ thống quan trắc tự động đến khi 

vào niên vụ mới do lò hơi không hoạt động. 

Đề nghị các đơn vị thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động thực hiện một số 

hoạt động đảm bảo yêu cầu kiểm soát chất lượng hệ thống đối với các trạm quan trắc tự động, 

liên tục; đề nghị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 về việc kết nối truyền và xác nhận dữ 

liệu của hệ thống quan trắc khí thải tự động; Công ty CP Năng lượng AMI Khánh Hòa cung 

cấp 02 địa chỉ FTP để truyền số liệu quan trắc khí thải tự động; hướng dẫn kết nối, truyền số 

liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục CCN Diên Phú. 

Công tác chất thải nguy hại: tiếp tục tiếp nhận và cập nhập báo cáo quản lý chất thải 

nguy hại của 345 lượt báo cáo quản lý CTNH của chủ nguồn thải CTNH; thẩm định và 

tham mưu cấp sổ Chủ nguồn thải nguy hại cho 09 cơ sở; hướng dẫn 413 chủ nguồn thải 

CTNH trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH và báo 

cáo quản lý CTNH năm 2019; xác nhận báo cáo quản lý CTNH của 12 cơ sở; cấp lại Sổ 

đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho 05 chủ nguồn thải CTNH. 

Hướng dẫn 264 cơ sở trên địa bàn tỉnh kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải công 

nghiệp 2019. Tổng số tiền thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp từ ngày 

01/1/2019 - 31/8/2019 là 602,7 triệu đồng. Nhắc nhở thực hiện kê khai, nộp phí BVMT đối 

với nước thải công nghiệp từ 20 m3/ngày đêm trở lên quý IV/2018 đối với 05 cơ sở. 

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình thu phí Bảo vệ môi trường đối với 

nước thải công nghiệp năm 2018 theo Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 
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đồng thời gửi các cơ sở sản suất có phát sinh nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh về 

việc thẩm định kê khai, nộp phí BVMT đối với nước thải công nghiệp. 

Công tác lấy và phân tích mẫu môi trường từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2019 đúng vị 

trí, tần suất, thông số theo Quy hoạch mạng lưới quan trắc của tỉnh đã phê duyệt (môi 

trường nước mặt tại 19 vị trí với tần suất 01 lần/tháng; môi trường nước biển ven bờ tại 18  

vị trí với tần suất 01 lần/tháng; môi trường không khí tại 15 vị trí với tần suất 01 lần/tháng; 

môi trường nước ngầm tại 13 vị trí với tần suất 04 lần/năm và đo mực nước tĩnh 01 

lần/tháng). 

Vận hành trạm tự động quan trắc môi trường không khí tại Làng Trẻ em SOS Nha 

Trang  và lập báo cáo kết quả hoạt  động từ tháng 12/2018 đến tháng 9/2019. 

Hoàn thành báo cáo kết quả quan trắc môi trường tháng 12/2018 đến tháng 9/2019. 

Vận hành các modul quan trắc tự động môi trường không khí (gồm: Bụi, CO, SO2) 

tại Sở Tài nguyên và Môi trường, số 14 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang. 

3. Công tác về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: 

Hồ sơ thăm dò khoáng sản: trình UBND tỉnh lựa chọn tổ chức, cá nhân thăm dò 

khoáng sản đối với 01 hồ sơ. 

Hồ sơ phê duyệt trữ lượng trong báo cáo thăm dò khoáng sản: năm 2018 chuyển tiếp 

sang năm 2019: 02 hồ sơ trong đó trả 01 hồ sơ vì không đủ điều kiện phê duyệt và đã 

được UBND phê duyệt quyết định cho 01 hồ sơ. Nhận trong năm 2019: 02 hồ sơ trong đó 

đã được UBND tỉnh phê duyệt quyết định 01 hồ sơ còn 01 hồ sơ đang trong thời gian 

thẩm định.   

Hồ sơ cấp phép Giấy phép khai thác khoáng sản: tiếp nhận 02 hồ sơ trong đó trả 01 

hồ sơ và trả kết quả vì không đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác khoáng sản; 01 hồ sơ 

đang dừng tính thời gian thẩm định. 

Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 01 hồ sơ cải tạo đồng ruộng, thu hồi sét 

gạch ngói; 01 hồ sơ cải tạo đất trồng rừng sản xuất, thu hồi khoáng sản đất san lấp; 07 hồ 

sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản với tổng số tiền là 25.056.626.000 đồng. 

Đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề 

án thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản của UBND 

tỉnh. 

Báo cáo UBND tỉnh các khu vực sạt lở đất do ảnh hưởng của cơn bão số 08 và số 

09; số liệu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

hoạt động xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng năm 2018; việc rà soát kết quả giải 

quyết các kiến nghị trong hoạt động khoáng sản của Hiệp hội khai thác đá và sản xuất 

VLXD tỉnh Khánh Hòa; thăm dò khoáng sản cát trắng thủy tinh tại huyện Cam Lâm của 

Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP; thủ tục đầu tư trong hồ sơ cấp giấy phép 

khai thác khoáng sản; việc rà soát khu vực quy hoạch khoáng sản, xác định các vị trí có 

chồng lấn ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng; việc cấp phép thăm dò khoáng sản sét bùn 

tại thôn Ngũ Mỹ, xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa; rà soát, làm rõ việc chồng lấn giữa các 

quy hoạch đối với khu vực cát trắng thủy tinh tại huyện Cam Lâm; giải quyết các nội dung 

kiến nghị của ông Võ Minh Sơn và một số hộ dân tại xã Cam Phước Đông, Cam Ranh; 
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các nội dung liên quan đến kiến nghị không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản của Công ty TNHH Quốc Hân; việc xác định khối lượng cát ngoài phạm 

vi dự án đã thu hồi, vận chuyển khi chưa có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền; công 

tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh; rà soát, đánh giá công tác cấp phép 

hoạt động khai thác khoáng sản cát, đất, đá làm VLXDTT trên địa bàn tỉnh; các tồn tại 

khai thác khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại núi Hòn Nhọn, xã Ninh Phước, Ninh Hòa; 

việc cải tạo đất trồng rừng sản xuất thu hồi khoáng sản đất san lấp phục vụ dự án kè bờ 

biển thị trấn Vạn Giã; việc rà soát khu vực khoáng sản cát trắng thủy tinh khu vực 1 (diện 

tích 172 ha) và khu vực 3 (diện tích 215 ha) thuộc thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm; xử 

lý một số văn bản liên quan đến thu hồi, vận chuyển khoáng sản trong các dự án đầu tư 

xây dựng công trình tại khu vực núi Chín Khúc; kết quả kiểm tra công tác quản lý nhà 

nước về tài nguyên khoáng sản, môi trường tại các địa phương; cải tạo đất trồng rừng sản 

xuất, thu hồi khoáng sản đất san lấp phục vụ dự án Kè bờ biển thị trấn Vạn Giã, giai đoạn 

01; việc khắc phục tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản đất, đá làm VLXDTT của 

Chi nhánh Nha Trang – Công ty cổ phần Thiên Phú Phát; khắc phục các tồn tại trong hoạt 

động khai thác khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại khu vực núi Hòn Nhọn, xã Ninh 

Phước, thị xã Ninh Hòa; đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và 

kế hoạch thu hồi khoáng sản làm VLXDTT trong dự án nạo vét khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá. 

Đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của 

UBND tỉnh phê duyệt tiền cấp quyền thu hồi vật liệu bồi lắp lòng hồ chứa nước Suối 

Hành, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa; đề nghị phê duyệt Quyết định tính tiền thu 

hồi khoáng sản năm 2018 từ hoạt động nạo vét hồ chứa nước Suối Hành do Công ty cổ 

phần Vận tải và Xây dựng Thành Nam là đơn vị thi công; Đề nghị lùi thời gian nộp, 

không tính tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mỏ đá granit tại khu vực 

Cây Sung 1, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh. 

Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình quản lý 

nhà nước về khoáng sản và hoạt động khai thác khoáng sản; ban hành Quyết định mới 

thay thế các Quyết định 448/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 và Quyết định số 842/QĐ-

UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh; ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu 

cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với tài nguyên 

khoáng sản và bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 

16/4/2019 của UBND tỉnh ban hành tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra 

số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

Khánh; Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh ban hành về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

34/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà 

nước về hoạt động khoáng sản trên địa bản tỉnh Khánh Hòa. 

Kiểm tra công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường của các 

địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; kiểm tra, xác minh hoạt động khai thác khoáng 

sản trái phép theo phản ánh của người dân qua đường dây nóng, phóng viên báo chí. 
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Phối hợp Cục thuế tỉnh, Sở Tài Chính rà soát việc xác định tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản phải nộp năm 2017. 

Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản năm 2019 tại các 

địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Khảo sát việc kê khai và tính thuế tài nguyên trong hoạt động khai thác khoáng sản 

trên địa bàn các huyện Vạn Ninh, huyện Diên Khánh, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam 

Ranh. 

4. Công tác về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: 

Tiếp nhận và giải quyết 46/78 hồ sơ cấp phép hoạt động tài nguyên nước (trong đó 

hồ sơ nhận năm 2019 là 45 hồ sơ, hồ sơ chuyển tiếp năm 2018 qua là 33 hồ sơ). 

Triển khai Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; thi hành 

các chính sách pháp luật đã được ban hành; Nghị định số 82/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đến các 

doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước. 

Tổ chức tuyên truyền về Ngày Nước thế giới năm 2019 trên Đài PTTH Khánh Hòa, 

Báo Khánh Hòa. In, treo Poster tài liệu tuyên truyền ngày nước, ngày khí tượng thế giới  

năm 2019. 

Thực hiện thanh tra, kiểm tra 03 doanh nghiệp hoạt động khai thác và xả nước thải 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình phòng 

tránh và cứu trợ phù hợp để kịp thời ứng phó và hạn chế tác động xấu của thiên tai” và 

nhiệm vụ “Lập, công bố dòng chảy tối thiểu trên các sông, suối nội tỉnh và các sông suối 

quy định tại điểm b, khoản 1, điều 5 của Thông tư số 64”. 

Đề nghị Sở Tài chính thẩm định kinh phí đối với đề cương nhiệm vụ “Xây dựng, cập 

nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 của địa phương”. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại và tiếp dân: 

Tiếp nhận 251 đơn thư các loại (chưa kể 07 đơn kỳ trước chuyển qua) gồm: 159 đơn 

khiếu nại, 16 đơn tranh chấp, 16 đơn tố cáo và 60 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong đó có 

127 đơn đủ điều kiện xử lý, chỉ có 32 vụ việc phát sinh trong kỳ đủ điều kiện thụ lý (trong 

đó có 03 vụ UBND chưa có quyết định giao xác minh) giải quyết. Do đó, tổng số đơn Sở 

Tài nguyên và Môi trường phải kiểm tra trong kỳ là 36 đơn (07 đơn kỳ trước chuyển qua 

và 29 đơn phát sinh trong kỳ) cụ thể: 35 đơn khiếu nại (04 đơn giải quyết lần đầu) và 01 

đơn tố cáo. 

Trong 9 tháng đầu  năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà đã  kết 

thúc đoàn thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường đối với 08 doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt; đoàn thanh tra đất đai theo chỉ 

thị 12; đoàn thanh tra đất đai tại các cụm công nghiệp; thanh tra đất đai tại công ty 

Vinaline; thanh tra đất đai trên địa bàn thành phố Cam Ranh; Thanh tra đất đai tại công ty 

Bờ Biển vàng; thanh tra đất đai đối với 03 dự án lấn biển; kiểm tra đất đai đối 40 doanh 
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nghiệp cổ phần hóa trên địa bàn tỉnh; thanh tra chấp hành quy định pháp luật đất đai tại 

Dự án Trung tâm đào tạo cán bộ ngân hàng phát triển Việt Nam do chi nhánh Quỹ hỗ trợ 

phát triển tỉnh Khánh Hòa (nay là Ngân hàng Phát triển Việt Nam) làm chủ đầu tư. 

Triển khai Đoàn thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản đối với 04 

doanh nghiệp đồng thời, đã phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Sở tiến hành 

kiểm tra một số doanh nghiệp về lĩnh vực môi trường, khoáng sản theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh. 

Ngoài ra, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính về lĩnh vực môi trường, đất đai đối với 18 đơn vị với tổng số tiền llà 633 triệu 

đồng.Đồng thời đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 09 quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về lĩnh vực môi trường và đất đai đối với 09 tổ chức với số tiền là 1,1 tỷ 

đồng và buộc 06 tổ chức nộp lại số lợi bất hợp pháp với số tiền là 7,7 tỷ đồng. 

6. Công tác Biển và Hải đảo: 

Tham mưu triển khai nghị quyết 36-NQ/TW ngày của Ban Chấp hành Trung ương 

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

đến năm 2045. Ngày 05/7/2019 Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 31-

CTr/TU để triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW. 

Trên cơ sở Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05/7/2019 của Tỉnh ủy, Chi 

cục đã tham mưu Sở  Kế hoạch hành động của UBND tỉnh đối với nhiệm vụ này (hiện 

nay UBND tỉnh đang lấy ý kiến các thành viên ủy ban trước khi phê duyệt). 

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban 

hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Tiếp tục hoàn thiện nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển 

tỉnh Khánh Hòa”. 

Tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019. 

7. Công tác về thông tin tài nguyên và môi trường: 

Tổ chức thu thập tin bài và xuất bản Bản tin Tài nguyên và Môi trường số 68, 69, 70 

và số 71/2019 và cập nhật lên Cổng thông tin điện tử của Sở Bản tin Tài nguyên và môi 

trường số 68, 69/2019; cập nhật lên trang Web Sở 131 tin bài và 203 văn bản Quy phạm 

pháp luật. 

Cập nhật câu hỏi và trả lời câu hỏi của người dân lên Cổng thông tin điện tử  của Sở: 

05 câu trong đó, lĩnh vực đất đai: 03 câu, lĩnh vực môi trường - biển đảo: 02 câu. 

Rà soát cập nhật 124 thủ tục hành chính lên Cổng thông tin điện tử của Sở. 

Nhận và bàn giao chứng thư số cấp cho kế toán các đơn vị trực thuộc Sở, các Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để triển khai dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc  nhà 

nước tỉnh. 

Thực hiện scan tài liệu và xử lý đính kèm 1162 trang A4 vào phần mềm quản lý cơ 

sở dữ  liệu bổ sung năm 2019. 
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Chỉnh lý, nhập hồ sơ vào phần mềm Cidoc: chỉnh lý 3,5 mét tài liệu thanh tra và đã 

hoàn thành việc cập nhật thông tin 95 hồ sơ sau chỉnh lý; 02 mét hồ sơ đo đạc bản đồ vào 

Phần mềm Cidoc để thuận lợi cho việc tra cứu. 

 Thường xuyên duy trì và củng cố hoạt động của hệ thống mạng toàn Sở. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch thu thập cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. 

Cung cấp thông tin đúng và sớm thời gian quy định: 73 trường hợp trực tuyến qua 

phần mềm Một cửa hành chính công và 04 trường hợp qua phần mềm quản lý văn bản E-

Office. 

Cho mượn hồ sơ phục vụ công tác quản lý ngành: 40 trường hợp. 

 Thường xuyên  kiểm tra, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh kho, bảo 

quản hồ sơ kho lưu trữ an toàn, chống cháy nổ và sao lưu cơ sở dữ liệu phần mềm Quản lý 

Kho tư liệu theo định kỳ. 

8. Công tác Tổ chức bộ máy, công tác cán bộ:   

Sắp xếp, bố trí 11 công chức tham gia bồi dưỡng lớp kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp 

phòng K11 năm 2019 cho lãnh đạo trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở; 07 công chức, 

viên chức tham gia bồi dưỡng An ninh quốc phòng đối tượng 3; 07 công chức tham gia 

bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên chính; 04 công chức, viên chức 

học học trung cấp lý luận-hành chính năm 2019; 05 công chức học Cao cấp Lý luận chính 

trị  hành chính. 

Làm thủ tục đề nghị bổ nhiệm lại chức danh Chi cục Trưởng Chi cục Bảo vệ môi 

trường, Chi cục Biển và Hải đảo và Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất; thực hiện 

quy trình, thủ tục bổ nhiệm lại đối với các chức danh: Chánh văn phòng; Chánh Thanh tra; 

Phó Giám đốc Trung tâm Quan trắc TNMT; Phó trưởng Phòng Nước, KTTV và BĐKH; 

Quyết định bổ nhiệm lại đối với 03 Phó Trưởng phòng thuộc các đơn vị trực thuộc Sở. 

Làm văn bản đề nghị nâng bậc lương thường xuyên cho 03 công chức thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh; Quyết định nâng bậc lương thường xuyên cho 09 công chức và 09 

viên chức. 

9. Công tác khác 

Duy trì thực hiện công tác tiếp nhận và trả hồ sơ tại Phòng tiếp nhận hồ sơ theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông; Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng đất đai làm thêm 

ngoài giờ mỗi sáng thứ 7 hàng tuần tại bộ phận một cửa; công tác phòng chống tham 

nhũng; tiếp tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hổ Chí 

Minh. 

II. Phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019: 

1. Công tác về lĩnh vực tài nguyên đất: 

Tiếp tục thực hiện công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất; công tác cấp giấy 

chứng nhận QSD đất cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp đúng theo quy định. 

Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của cấp huyện. 
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Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thu hồi đất theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai; ban hành Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất 

theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai. 

Báo cáo kết quả rà soát đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo; cấp đổi Giấy chứng nhận 

do nhận chuyển nhượng QSD đất 

Hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về: quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách 

về pháp luật đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân. 

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các tổ chức xin giao đất, thuê đất. 

Phát hành các Quyết định về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử 

dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định. 

Tập huấn chuyên môn về lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ 

Tiếp tục thẩm định phương án sử dụng đất của Công ty  TNHH MTV Lâm nghiệp 

Trầm Hương và TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh 

Tiếp tục theo dõi tiến độ Đề án tăng cường quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, 

lâm trường quốc doanh. 

Theo dõi tiến độ kê khai, đăng ký cấp GCNQSD đất tại Khu vực thôn Bích Đầm, 

phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

Tham gia tổ giúp việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2019 theo Quyết định số 483/QĐ-STNMT ngày 24/7/2019 

Thẩm định công tác đo đạc bản đồ địa hình phục vụ công tác lập Quy hoạch. 

Thẩm định bản Trích đo địa chính khu đất để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất và cấp GCNQSD đất 

Thẩm định phương án thi công trích đo địa chính; 

Tham mưu giải quyết các vướng mắc về giá đất cụ thể, chính sách bồi thường hỗ trợ 

tái định cư các dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị của UBND các huyện, thị 

xã, thành phố. 

Tổng hợp điều tra thông tin về giá đất thị trường năm 2019 để xây dựng bảng giá đất 

2020 của tỉnh theo quy định. 

Xây dựng Bảng giá đất của tỉnh Khánh Hòa theo dự án đã được UBND tỉnh phê 

duyệt đảm bảo thời gian tiến độ quy định để kịp ban hành vào ngày 01/01/2020 và đảm 

bảo trình tự thủ tục theo quy định pháp luật. 

Thuê tư vấn xác định giá giao đất, thuê đất theo quy định pháp luật. 

Xác định giá đất để tính bồi thường, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư cho các đối 

tượng và dự án theo quy định pháp luật. 

Chuyển thông tin địa chính qua Cục thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính về đất 

đai theo nhiệm vụ Sở giao theo quy định pháp luật. 

Kiểm tra công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại 8 huyện. 
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Thống kê giá đất bồi thường đã phê duyệt các dự án trong toàn tỉnh để xác định hệ số 

điều chỉnh giá đất bồi thường đối với các dự án liền kề nhau, có cùng mục đích sử dụng, 

khả năng sinh lợi theo từng địa bàn, khu vực (khoản 2 Điều 18 Nghị định 44/2014/NĐ-CP 

của Chính phủ). 

Triển khai công tác điều tra giá đất theo quy định tại Thông tư 36/2014/TT-BTNMT 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường để làm cơ sở dữ liệu cho việc định giá đất cụ thể các dự 

án ở các huyện, thị xã, thành phố; thống kê số liệu điều tra giá đất trên địa bàn tỉnh báo cáo 

cho Bộ Tài nguyên Môi trường theo quy định. 

Tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác thực hiện các 

dự án; quản lý và bảo vệ các khu đất. 

2. Công tác về lĩnh vực Môi trường và quan trắc môi trường: 

Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo Kế hoạch nhiệm vụ công tác 

năm 2019 về báo cáo ĐTM, kiểm soát ô nhiễm, chất thải nguy hại và thu phí nước thải 

công nghiệp đúng theo quy định; xác nhận hoàn thành công trình xử lý chất thải trước khi đi 

vào hoạt động chính thức, xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp BVMT phục vụ giai 

đoạn vận hành của dự án, cấp sổ đăng ký Chủ nguồn thải CTNH, thu phí nước thải công 

nghiệp: sẽ tập trung hoàn thành theo đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả 

công việc, không để tồn đọng. 

Triển khai thực hiện lấy mẫu, phân tích để thực hiện phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi 

trường theo nhiệm vụ “Thực hiện phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo Thông tư số 

04/2012/TT-BTNMT ngày 08/5/2012 của Bộ TNMT”. 

Tiếp tục theo dõi, quản lý kết quả quan trắc tự động liên tục qua màn hình giám sát đối 

với các cơ sở có lưu lượng nước thải lớn (trên 1.000m3) truyền số liệu về Sở Tài nguyên và 

Môi trường. 

Tiếp tục triển khai công  tác thu và phân tích mẫu quan trắc môi trường hàng tháng theo 

kế hoạch. 

Vận hành thường xuyên  trạm quan trắc tự động môi trường  không  khí tại Làng  Trẻ 

em SOS Nha Trang và các modul quan trắc tự động môi trường không khí (gồm:  Bụi, CO, 

SO2) tại Sở Tài nguyên và Môi trường, số 14 Hoàng Hoa Thám, Nha Trang. 

Thường xuyên phối hợp các chuyên gia hoặc các đơn vị chuyên môn để đội ngũ cán bộ 

có cơ hội tập huấn các kỹ năng  nghiệp vụ, nâng cao trình độ và chất lượng công việc 

3. Công tác về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: 

Thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo tiêu chuẩn ISO 9001-

2008; tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

Kiểm tra, giải quyết đơn thư, kiến nghị liên quan hoạt động khoáng sản. 

Kiểm tra định kỳ hoạt động khoáng sản; Kiểm tra chuyên đề khoáng sản đá ốp lát 

làm VLXD, Sét bùn; Phối hợp thanh tra hoạt động khoáng sản. 

Tổng hợp, theo dõi, quản lý và cập nhật các hồ sơ hoạt động khoáng sản. 

4. Công tác về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: 
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Tiếp tục triển khai Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật về 

lĩnh vực Tài nguyên nước và khí tượng Thủy văn (nếu có), tổ chức tuyên truyền về bảo vệ 

tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu. 

Quản lý cấp phép hoạt động, khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo đúng quy 

hoạch được phê duyệt. 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra các hoạt động khai thác và xả nước thải của các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Tiếp tục phối hợp các đơn vị tư vấn thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

Đề xuất kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2020. 

5. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại và tiếp dân: 

Tiếp túc triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh. 

Phối hợp các phòng, đơn vị trực thuộc Sở kiểm tra. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các 

trưởng hợp vi phạm về đất đai, khoáng sản và môi trường. 

Đẩy mạnh công tác thanh tra, đảm bảo các cuộc thanh tra khách quan, chất lượng, 

hiệu quả, không tiêu cực đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc thực hiện, kết luận, kiến nghị và quyết định về xử lý thanh tra gắn với 

triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 33/2015/NĐ-CP ngày 27/03/2015 của Chính 

phủ quy định về thực hiện kết luận thanh tra. 

6. Công tác Biển và Hải đảo: 

Tiếp tục triển khai kế hoạch hành động của UBND tỉnh (đang lấy ý kiến các thành 

viên UBND tỉnh) triển khai Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 05/7/2019 của 

Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày của Ban Chấp hành Trung ương 

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

đến năm 2045. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ “Điều tra, khảo sát thiết lập hành lang bảo vệ 

bờ biển tỉnh Khánh Hòa”; ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn 

dầu. 

Thực hiện việc cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển; 

Thẩm định và giao khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài 

nguyên biển: tiếp nhận và thẩm định khi có hồ sơ yêu cầu.  

7. Công tác về thông tin tài nguyên và môi trường: 

Tiếp tục duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

tổ chức xuất bản Bản tin số 73/2019 theo kế hoạch; đánh giá Ứng dụng công nghệ thông 

tin (ƯDCNTT) toàn Sở và tổ chức  triển  khai  Kế  hoạch  ƯDCNTT  giai  đoạn 2016-

2020 theo Quyết  định số 590/QĐ-STNMT ngày 06/12/2016. 

Triển khai Kế hoạch số 2128/KH-STNMT ngày 22/5/2019 về ứng phó sự cố bảo 

đảm an toàn thông tin mạng Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2019. 
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Tiếp tục rà soát và cập nhật thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  

SởTài nguyên và Môi trường tại Quyết định số1590/QĐ-UBND ngày 04/6/2019;  quyết 

định số 2689/QĐ-UBND ngày 19/8/2019 của UBND tỉnh  lên  

Tiếp tục triển khai, hỗ trợ ứng dụng chữ ký số các đơn vị trực thuộc Sở; hỗ trợ các 

phòng, đơn vị kiểm tra, giải quyết các hồ sơ Một cửa của các phòng, đơn vị; hướng dẫn sử 

dụng phần mềm E-office sau khi Sở Thông tin và Truyền thông chỉnh sửa phiên bản. 

Tiếp tục triển khai quy chế giao nộp, quản lý, cập nhật và sử dụng dữ liệu tài nguyên 

và môi trường tại Sở; chỉnh lý, nhập hồ sơ vào phần mềm Cidoc. 

Tiếp tục cung cấp thông tin, dữ  liệu ngành tài nguyên và môi trường theo mức độ 3, 

4 khi có yêu cầu và theo quy định; thực hiện sao lưu dữ liệu tài nguyên và môi trường theo 

định kỳ. 

Thường xuyên kiểm tra, thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh và bảo 

quản hồ sơ kho lưu trữ an toàn, chống cháy nổ. 

8. Các công tác khác: 

Tiếp tục duy trì thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ tại Phòng tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông; Chi cục Quản lý đất đai, Văn phòng đất đai làm thêm ngoài 

giờ mỗi sáng thứ 7 hàng tuần tại bộ phận một cửa; công tác phòng chống tham nhũng; tiếp 

tục thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách cho cán bộ công chức, viên chức 

và người lao động trong toàn Sở. 

Trên đây là tóm tắt kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm 

vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa kính báo cáo./. 

 

Nơi nhận (VBĐT): 

- Văn phòng BTNMT;                                                                        

- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ban tuyên giao Tỉnh ủy; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

-  Ban Giám đốc Sở;   

-  Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

-  Phòng TNMT các huyện, TX, TP;                                                       

-  Lưu: VT, Hồng.                                            

GIÁM ĐỐC 
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