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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:        /KH-STNMT 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng 8 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

Thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 25/6/2021 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động trong cơ quan, đơn vị về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tạo sự đồng 

thuận, quyết tâm, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện 

có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý 

Nhà nước thuộc lĩnh vực ngành Tài nguyên và Môi trường. 

2. Yêu cầu 

Quá trình tổ chức thực hiện bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành đã 

được Tỉnh ủy giao và UBND tỉnh chỉ đạo tại các Chương trình hành động, Kế hoạch 

thực hiện, đặc biệt tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, 

nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường.  

II. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Định hướng phát triển 

Rà soát, bổ sung, tích hợp Quy hoạch của Ngành trong Quy hoạch tỉnh theo 

Quyết định số 998/TTg-TTg ngày 10/7/2020 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh 

Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát các quy định, cơ chế, 

chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Trung ương và của tỉnh để tập trung nguồn lực 

vào đầu tư một số công trình, dự án quan trọng, tạo ra bước chuyển biến lớn trong 

thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng, lợi thế, thế mạnh của 

các vùng đất, địa phương trong tỉnh. 

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và phấn đấu hoàn thành các chỉ 

tiêu kế hoạch phát triển ngành giai đoạn 2021-2025, góp phần thực hiện hoàn thành 

các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-

2025 theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây 

dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết 

số 08/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh, Kế hoạch số 204/KH-
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UBND ngày 29/12/2020 về phát triển kính tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. 

- Chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi 

thông nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi 

trường đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 

05/4/2021. 

- Thực hiện công bố, công khai, minh bạch quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

theo quy định; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính về đất 

đai, đặc biệt là cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; 

kiên quyết xử lý theo quy định những trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường. Tích cực tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và phối hợp với 

nhà đầu tư để triển khai đầu tư nhà máy xử lý rác thải tập trung.  

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến khí tượng, thủy văn. Chủ động kịp thời đề xuất 

giải pháp ứng phó, khắc phục hiệu quả các sự cố, thiên tai.  

- Phát huy cao vai trò hạt nhân lãnh đạo trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị, 

Nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh gắn với theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo 

thực hiện. 

2. Nhiệm vụ trọng tâm. 

2.1. Về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy:  

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 

17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội 

ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu, sắp xếp, quy định lại chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu bên trong đơn vị sự nghiệp trực thuộc đảm bảo tinh 

gọn tổ chức hoạt động hiệu lực, hiệu quả.  

- Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tuyển dụng, thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức giai đoạn 2021-2025.  

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành sửa đổi Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. 

2.2. Về cải cách hành chính:  

Triển khai Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức. Tăng cường các biện pháp quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy cán bộ, công chức, viên 

chức đổi mới, sáng tạo.  

- Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; trong đó chỉ đạo, định hướng rõ các nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của công 

tác cải cách hành chính.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ, nâng cao 

chất lượng công vụ. Bảo đảm 100% thủ tục hành chính thực hiện trước hạn và đúng 

hạn. 
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- Củng cố, hoàn thiện, không ngừng cải tiến các quy trình, thủ tục hành chính, 

không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, ách tắc trong tiếp nhận và trả hồ sơ cho tổ 

chức, cá nhân đến liên hệ công việc. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở và trong 

giải quyết các thủ tục hành chính, tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 cho người dân và doanh nghiệp. 

2.3. Lĩnh vực chuyên ngành. 

2.3.1. Công tác quản lý đất đai. 

Rà soát các quy định hướng dẫn thực hiện pháp luật về đất đai; tham mưu xây 

dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 118; Khoản 2 Điều 143, 

Khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 và các điểm 11,13,23, Điều 1 Nghị định 

số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

- Nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong lập, thẩm định và phê duyệt quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh; lập Phương án phân bổ 

và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành 

chính cấp huyện trong quy hoạch tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc lập Quy hoạch sử dụng 

đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện trình 

UBND tỉnh phê duyệt theo quy định làm căn cứ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo hướng dẫn của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 

03/9/2020. 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các dự án đã giao đất nhưng không triển 

khai hoặc chậm triển khai thực hiện, đề xuất thu hồi đất các dự án vi pham pháp 

luật đất đai theo quy định. 

        - Trình UBND tỉnh sửa đổi các quyết định 32, 35, 28 để tháo gỡ vướng mắc, 

bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đơn giá bồi thường hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.   

- Tiếp tục triển khai và nghiệm thu các công trình đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa 

chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu 

địa chính phục vụ công tác thanh tra, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất.  

        - Phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành rà 

soát, đề xuất sửa đổi, bổ xung Quyết định 62 về giá đất trên địa bàn tỉnh; xây dựng 

ban hành Bảng giá đất giai đoạn 2024-2029 trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất đối với 100% các 

thửa đất đủ điều kiện; cấp đổi giấy chứng nhận sau đo đạc bản đồ địa chính và sau 

dồn thửa đổi ruộng. Dự kiến số lượng Giấy chứng nhận các loại cấp được trên địa 

bàn toàn tỉnh là 265.000, tăng 12.36% so với giai đoạn 2015-2020, trong đó, cấp 

cho các tổ chức là 17.000 Giấy chứng nhận, cấp cho hộ gia đình, cá nhân 248.000 

Giấy chứng nhận. 
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- Triển khai thực hiện, đạt 100% mục tiêu kế hoạch đã đề ra, bao gồm: Kế 

hoạch số 11/KH-STNMT ngày 19/3/2021 Về kê khai đăng ký, cấp GCN QSD đất, 

QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa 

chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021; Kế hoạch số 10/KH-STNMT ngày 

19/3/2021 Về trích đo địa chính thửa đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp 

GCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021; Kế hoạch số 02/KH-VPĐKĐĐ ngày 

11/3/2021 Về cung ứng dịch vụ công không sử dụng ngân sách nhà nước năm 

2021; số 03/KH-VPĐKĐĐ ngày 16/3/2021 Về thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc năm 2021. 

2.3.2. Công tác quản lý Bảo vệ môi trường 

 Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về bảo vệ môi trường theo quy 

định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và theo chỉ đạo của Chính phủ tại 

Quyết định số Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 về ban hành Kế hoạch 

triển khai Luật Bảo vệ môi trường.  

 - Hoàn thiện Đề án Bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030 (Đề án thu gom rác thải và vệ sinh môi trường tỉnh). 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải trong phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở cách ly do tỉnh quản lý; 

hướng dẫn, kiểm tra giám sát thu gom vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh trong 

phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm và hành động về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tổ chức các chiến dịch 

truyền thông quy mô lớn về công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, vệ sinh 

môi trường nhân dịp Ngày Môi trường thế giới (5/6), Chiến dịch làm cho thế giới 

sạch hơn. Trong đó tập trung tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong 

trào phòng chống rác thải nhựa, túi nilon, phân loại rác thải tại nguồn, vận động 

nhân dân ủng hộ địa điểm các nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt;  

- Tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý 

rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Xuân Hòa với công suất thiết kế 270 tấn/ngày. 

đêm theo Quyết định số 3238/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 và dự án tại xã Tam 

Hồng, huyện Yên Lạc với công suất 50 tấn/ngày.đêm. 

- Tiếp tục theo dõi đôn đốc triển khai các dự án nạo vét các thủy vực ô nhiễm 

môi trường tại các khu dân cư theo Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND ngày 

15/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc  

- Triển khai thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh 

Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 

3267/QĐ-UBND ngày 25/12/2020. 

2.3.3. Công tác Khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng 

sản tập trung vào các đối tượng là tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản, cộng 
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đồng dân cư khu vực có hoạt động khoáng sản, đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý 

khoáng sản; 

- Triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt 

động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng  và xuất khẩu khoáng sản; chỉ đạo của 

UBND tỉnh thực hiện Nghị định 23/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ 

Quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông;  

- Tiếp tục triển khai Nhiệm vụ khoanh định khu vực cấm hoặc tạm thời cấm 

hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; phối hợp xây dựng Phương 

án  bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trong Quy hoạch 

tỉnh; 

- Tập trung đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức cá nhân thực 

hiện việc đóng cửa mỏ đối với các mỏ hết hiệu lực giấy phép; 

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác trên địa bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 713/QĐ-UBND 

ngày 05/3/2019; tập trung xử lý, giải quyết triệt để tình trạng khai thác khoáng sản 

trái phép, đặc biệt đối với đất san lấp và cát, sỏi lòng sông; 

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ Khoanh định vùng hạn chế khai 

thác nước dưới đất; xây dựng Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương về 

công tác bảo vệ nguồn nước trên địa bàn tỉnh; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác, sử 

dụng tài nguyên nước, tập trung vào hoạt động xả nước thải vào nguồn nước;  

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch Điều tra cơ bản tài nguyên nước 

trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác kiểm kê tài nguyên nước theo quy định của 

pháp luật; đôn đốc, giám sát công tác cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên 

địa bàn tỉnh; trám lấp giếng khoan không sử dụng. 

- Tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản 

lý nhà nước về khí tượng thủy văn và Kế hoạch phát triển mạng lưới trạm khí 

tượng thủy văn chuyên dùng trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh. 

2.3.4. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn thực thi công vụ, nâng 

cao năng lực của bộ máy. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống 

tham nhũng, lãng phí; tăng cường thanh tra, kiểm tra. Kiên quyết xử lý, khắc phục 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Nâng cao 

hiệu quả công tác thực  hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người 

đứng đầu.Tăng cường kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo 

phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm 
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- Tiếp nhận, giải quyết, xử lý kịp thời 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo 

quy định của pháp luật; thực hiện công khai kết quả giải quyết.  

- Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo hướng có trọng tâm, trọng 

điểm, không dàn trải, phù hợp định hướng công tác thanh tra và chỉ đạo của UBND 

tỉnh. Đảm bảo hoàn thành 100% Kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã được phê duyệt. 

- Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo 

cáo tiến độ kết quả thực hiện lý tồn tại, vi phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh theo Kế 

hoạch số 54/KH-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh.  

- Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, trong đó trọng tâm là công 

tác tuyên truyền, quán triệt sâu, rộng, có hiệu quả các quy định của pháp luật về 

phòng chống tham nhũng đến đội ngũ công chức, viên chức, người lao động thuộc 

Sở. 

- Tập trung làm tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật nói chung và công 

tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng về tài nguyên môi 

trường, trọng tâm là lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các phòng, đơn vị chủ động xây dựng 

chương trình, nội dung triển khai cụ thể đảm bảo chất lượng và thời gian theo lộ 

trình yêu cầu. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện nội dung Kế hoạch này. 

Định kỳ tổng hợp, báo cáo đúng thời hạn quy định. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 10-CTr/TU của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII. Sở Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Tỉnh ủy (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ngành (p/h); 

- UBND huyện, TP (p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Phòng, đơn vị (t/h); 

- TT CNTT TNMT (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP. 

 
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Tuấn 
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