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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND Huyện - Nguyễn Văn Khơi
tại Hội nghị tổng kết tình hình hoạt động ngành Tài nguyên và Môi trường
năm 2020, triển khai Kế hoạch năm 2021
Ngày 17 tháng 12 năm 2020, tại Hội trường Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình hoạt
động ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020, triển khai Kế hoạch năm 2021.
Tham dự Hội nghị gồm: Thành viên Đoàn Kiểm tra liên ngành xử lý vi phạm
trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn Huyện: Phòng Tài nguyên và
Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Chi cục thuế
Khu vực 3, Công an Huyện; đại diện các đơn vị: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng
Y tế, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Thanh tra Huyện, Ban QLDA
và PTQĐ Huyện, Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện, Chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai Huyện; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, Hội Nông
dân Huyện, Hội Liên hiệp phụ nữ Huyện, Đoàn TNCS HCM Huyện; đại diện lãnh
đạo Ủy ban nhân dân, công chức phụ trách lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường các
xã, thị trấn.
Sau khi nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình hoạt động
ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2020 và các ý kiến tham luận, thảo luận tại
Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Nguyễn Văn Khơi kết luận và chỉ đạo
như sau:
1. Đánh giá chung kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Năm 2020, với sự nỗ lực của ngành Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện
tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản và môi trường trên
địa bàn Huyện như: Việc giải quyết hồ sơ, thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên và
môi trường ngày càng hiệu quả, nhanh chóng thông qua việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ một cửa, một cửa liên thông góp
phần nâng tỷ lệ trả hồ sơ đúng và trước hẹn đạt trên đạt 93,40%; Cấp mới giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất tổng diện tích 48,09 ha đạt 125% so với kế hoạch; Công tác kiểm tra việc mua
bán, vận chuyển và khai thác khoáng sản luôn được duy trì với 107 lượt kiểm tra,
giám sát góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra tình trạng trễ hẹn trong việc giải quyết hồ sơ thủ
tục hành chính về đất đai; bộ mặt cảnh quan môi trường tại một số xã xây dựng
nông thôn mới chưa được chấn chỉnh; một số địa phương chưa kịp thời phát hiện
và ngăn chặn tình trạng người dân đào ao ngoài quy hoạch; hoạt động xả thải
trong nuôi thủy sản ảnh hưởng đến sản xuất của người dân xung quanh….

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2020.
2.1. Về lĩnh vực đất đai.
- Tham mưu UBND Huyện thực hiện hoàn thành việc lập quy hoạch sử dụng đất
giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Huyện.
- Tổ chức công khai, công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để người
dân trên địa bàn biết, thực hiện đúng chủ trương của Huyện.
- Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ diện tích đất mới lan bồi, không để tình
trạng người dân tự ý lấn chiếm.
- Theo cơ chế quản lý, phân cấp, phân quyền: UBND các xã, thị trấn có trách
nhiệm phối hợp Tổ Kiểm tra Huyện tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện
và lập biên bản xử lý ngay từ ban đầu đối với tình trạng người dân tự ý hạ thấp đất
mặt, đào ao ngoài theo quy hoạch (kể cả xử lý phương tiện kobe theo hướng dẫn của
Sở Tư pháp); phát huy hơn nữa vai trò của Ban Nhân dân các khóm, ấp trong việc
giám sát để kịp thời báo cáo UBND xã, thị trấn xử lý các trường hợp vi phạm.
2.2. Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.
- Đối với bến bãi không đủ điều kiện hoạt động: Phòng Kinh tế và Hạ tầng
(Trưởng Đoàn Kiểm tra Huyện) phối hợp các ngành Huyện liên quan xác lập đầy đủ
hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật đối với các trường hợp
vi phạm. Kiên quyết không để tình trạng các bến bãi hoạt động không phép diễn ra trên
địa bàn Huyện
- Đối với bến bãi đủ điều kiện hoạt động: Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Trưởng
Đoàn Kiểm tra Huyện) phối hợp các ngành Huyện liên quan thường xuyên kiểm tra
hoạt động của các cơ sở đảm bảo đúng theo giấy phép được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với hoạt động khai thác khoáng sản (cát sông) dưới lòng sông:
+ Tiếp tục tăng cường tần suất (kể cả ngày và đêm, định kỳ và đột xuất) kiểm tra,
giám sát chặt chẽ việc thực hiện các dự án nạo vét thông luồng và tình hình khai thác,
vận chuyển, tàng trữ cát sông trên địa bàn Huyện… Đảm bảo phối hợp chặt chẽ, đồng
bộ giữa các ngành, xã thực hiện tốt trách nhiệm được giao trong quản lý, xử lý vi phạm
nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và đấu tranh ngăn chặn hiệu quả
vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản.
+ Đối với các khu vực mỏ cát đã được UBND Tỉnh cấp giấy phép khai thác:
Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành giờ giấc, sản lượng, hóa đơn mua bán và các
nội dung giấy phép đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với trường hợp xử lý phương tiện vi phạm chưa nộp phạt theo Quyết
định:
+ Giao Đoàn Kiểm tra liên ngành thực hiện đầy đủ quy trình hồ sơ, thủ tục xử
lý vi phạm hành chính, tiếp tục mời các đối tượng chưa thực hiện nộp phạt chấp
hành theo đúng quy định của pháp luật.
+ Kinh phí tạm giữ phương tiện: Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối
hợp Công an Huyện, Phòng Tài chính và Kế hoạch rà soát nguồn kinh phí sử dụng
trong xử phạt vi phạm hành chính theo Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày
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31/10/2013 của Bộ Tài chính về việc Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai
thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách Nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực
lượng xử phạt vi phạm hành chính
2.3. Lĩnh vực môi trường.
- Tham mưu UBND Huyện triển khai thực hiện tốt các Đề án xã hội hóa về
thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn Huyện.
- Triển khai thực hiện tốt các nội dung tiêu chí 17 về Môi trường và An toàn
thực phẩm, nhất là tạo điểm nhấn xanh - sạch - đẹp đối với các xã đạt chuẩn, xã điểm
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025.
3. Đề nghị Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Huyện phối hợp UBND các
xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ
dân, xem đây là nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính của Huyện năm 2021.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
- Thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở, khi tiến
hành hòa giải mời Hội Luật gia tham gian hỗ trợ; đồng thời, đảm bảo chi tiền hỗ trợ
hoạt động của các hòa giải viên theo đúng quy định.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát diện tích đất công thuộc Nhà nước quản lý
để tổ chức cắm mốc, không để tình trạng người dân lấn chiếm sử dụng.
- Đối với các chương trình, dự án dự kiến thực hiện trên địa bàn, Ủy ban nhân
dân các xã, thị trấn có trách nhiệm đảm bảo mặt bằng sạch bàn giao cho đơn vị triển
khai thi công theo kế hoạch đề ra.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm tình trạng người dân
tự ý hạ thấp đất mặt, đào ao ngoài quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Huyện.
- Đối với các xã, thị trấn có diện tích đất lan bồi mới: Khẩn trương tổ chức
cắm mốc, đồng thời thuê đơn vị có chức năng đo đạc cụ thể diện tích xác lập thủ tục
quản lý, khai thác theo quy định, không để tình trạng người dân tự ý lấn chiếm, nếu
xảy ra sạt lở tự nhiên Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo cơ quan có thẩm
quyền tổ chức đo đạc, chỉnh lý biến động theo quy định. Đồng thời, quản lý tốt diện
tích đất bãi bồi do địa phương đang quản lý.
- Đối với các xã, thị trấn có mỏ cát: Phân công theo dõi, giám sát việc khai thác
khoáng sản (cát sông) của các Công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại các mỏ cát
trên địa bàn, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Huyện khi có các vấn đề phát sinh.
Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo trên
đến các ngành liên quan và địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như thành phần dự Hội nghị;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN (Nu).

Nguyễn Văn Quí
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