
STT Nội dung nhiệm vụ trọng tâm
Đơn vị chủ trì thực 

hiện
Đơn vị phối hợp

Thời gian 

hoàn thành

I Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

1

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên môi trường, trong

đó chú trọng đổi mới hình thức, nội dung tuyên truyền, tập trung tuyên

truyền về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong

quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, các hành vi vi phạm và

chế tài xử lý vi phạm theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Sở Thông tin và truyền thông, Sở

Tư pháp; UBND huyện, thành

phố; Đài Phát thanh Truyền hình;

Báo Tuyên Quang; các tổ chức

đoàn thể; UBND các xã, phường,

thị trấn và cơ quan, đơn vị có liên

quan

Hằng năm

II Hoàn thiện hệ thống  pháp luật

1

Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân

dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để kịp thời tham mưu với Hội

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung,

thay thế các cơ chế quy định theo phân cấp hoặc các chính sách đặc thù

theo thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành có liên quan;

UBND các huyện, thành phố
Thường xuyên

 BIỂU NỘI DUNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, 

khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh 

(Kèm theo Kế hoạch số  61/KH-UBND ngày 19 tháng  4  năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)
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Rà soát, đề xuất, tham gia ý kiến xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi),

Luật khoáng sản và các Luật khác có liên quan; Rà soát kiến nghị cơ quan

có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi các quy định đã ban hành nhưng không phù

hợp hoặc đã hết hiệu lực.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Sở Tư pháp, các Sở, ngành, các cơ

quan đơn vị có liên quan và

UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

III Quản lý và sử dụng đất đai

1
Hoàn thành phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai trong quy hoạch

tỉnh và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2021-2025 tỉnh Tuyên Quang

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành, các cơ quan đơn vị

có liên quan và UBND các huyện,

thành phố

Năm 2022

2

Lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện, thành phố giai đoạn 2021-

2030 đảm bảo đồng bộ thống nhất với quy hoạch tỉnh theo quy định của

pháp luật

Ủy ban nhân dân huyện,

thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường và

các cơ quan, đơn vị có liên quan
Năm 2022

3 Kế hoạch sử dụng đất hằng năm UBND huyện, thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường, các

sở, ngành và cơ quan, đơn vị có

liên quan 

Hằng năm

4

Lập hồ sơ, danh mục dự án công trình thu hồi đất và công trình sử dụng đất

trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng phải có Nghị quyết của

HĐND tỉnh hoặc Văn bản chấp thuận của  Thủ tướng Chính phủ.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND

huyện, thành phố; các Chủ dự án

liên quan.

Hằng năm

5

Thực hiện đo đạc địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nhất là tại các

xã thuộc khu vực phát triển đô thị và diện tích đất các công ty nông, lâm

nghiệp trả lại địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành, các cơ quan đơn vị

có liên quan và UBND các huyện,

thành phố

Hằng năm

6
Lập bản đồ giá đất đối với khu vực đã hoàn thành đo đạc địa chính chính

quy; xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất phục vụ xác định giá đất cụ thể 

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành, các cơ quan đơn vị

có liên quan và UBND các huyện,

thành phố

Hằng năm

7

Rà soát các trường hợp nhà nước đã có quyết định thu hồi đất nhưng còn

vướng mắc, chưa hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để đề

xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

UBND huyện, thành phố

Chủ đầu tư dự án, Sở Tài nguyên

và Môi trường, các Sở, ngành và

các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hằng năm
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Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên

địa bàn tỉnh, nhất là những dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã

hội của địa phương

UBND huyện, thành phố

Chủ đầu tư dự án, Sở Tài nguyên

và Môi trường các Sở, ngành, cơ

quan, đơn vị có liên quan 

Thường xuyên

9
Đào tạo nghề, tạo việc làm, tổ chức lại sản xuất và bảo đảm đời sống của

nhân dân ở khu vực có đất bị thu hồi

Sở Lao động, thương

binh và xã hội

Các Sở, ngành có liên quan;

UBND các huyện, thành phố
Thường xuyên

10

Rà soát, kiểm tra các dự án, công trình đã được cơ quan có thẩm quyền

chấp thuận chủ trương đầu tư, được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử

dụng hoặc chậm sử dụng so với tiến độ của dự án, sử dụng không hiệu quả,

sai mục đích; diện tích đất giao hoặc cho thuê không đúng quy định 

Sở Tài nguyên và Môi

trường

các Sở, ngành có liên quan và

UBND huyện, thành phố 
Thường xuyên

11
Kiểm soát chặt chẽ hình thức giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án đầu

tư sử dụng vốn ngoài ngân sách

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch Đầu tư

và các cơ quan, đơn vị có liên

quan

Thường xuyên

12

Xây dựng kế hoạch và giải pháp tăng cường quản lý chặt chẽ thị trường bất

động sản, giá đất, nhất là các dự án bất động sản hình thành trong tương

lai; kiểm soát chặt chẽ thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

UBND huyện, thành phố

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và

Môi trường các Sở, ngành, cơ

quan, đơn vị có liên quan 

Năm 2022 và 

hằng năm

13

Rà soát các tổ chức kinh tế đã được nhà nước giao đất mà theo quy định

của pháp luật đất đai thuộc đối tượng phải chuyển sang thuê đất, các đơn vị

sự nghiệp công lập đã tự chủ tài chính đang sử dụng đất được Nhà nước

giao đất không thu tiền sử dụng đất để chuyển sang thuê đất; hướng dẫn tổ

chức đang sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ về đất đai theo quy định

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Đơn vị sử dụng đất, Sở Tài chính,

Sở Kế hoạch Đầu tư và các cơ

quan, đơn vị có liên quan

Hằng năm
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Rà soát, quản lý chặt chẽ quỹ đất chưa giao, chưa cho thuê do Ủy ban

nhân dân cấp xã đang quản lý, nhất là đối với diện tích đất ao, hồ, đất nông

nghiệp thuộc quỹ đất công ích và quỹ đất tại các cơ sở nhà, đất dôi dư sau

sắp xếp.

UBND huyện, thành phố
UBND xã, phường, thị trấn và các

cơ quan, đơn vị có liên quan
Năm 2022

15

Đề xuất, bố trí kinh phí thực hiện thu hồi đất giải phóng mặt bằng, tạo quỹ

đất sạch theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt để thực hiện

việc giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư và kinh phí thực hiện

đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, các hoạt động

điều tra, đánh giá đất…

Sở Tài chính

Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở,

ngành liên quan; UBND các

huyện, thành phố

Hằng năm

IV Về quản lý khoáng sản

1
Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng

khoáng sản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành có liên quan;

UBND các huyện, thành phố
Thường xuyên

2  Công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh
Sở Tài nguyên và Môi

trường

Công an Tỉnh, Uỷ ban nhân dân

huyện, thành phố, các Sở ngành,

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị

trấn và cơ quan, đơn vị có liên

quan

Thường xuyên

3
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của

UBND tỉnh. Tính mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành có liên quan;

UBND huyện, thành phố và các cơ

quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

4
Xây dựng Dự án khoanh định các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành có liên quan;

UBND các huyện, thành phố và

các cơ quan, đơn vị có liên quan

 2022-2023

4



5

Lấy mẫu khoáng sản; khảo sát, xây dựng, điều chỉnh bảng giá tối thiểu

tính thuế các loại tài nguyên khoáng sản hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm

định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành có liên quan;

UBND các huyện, thành phố và

các cơ quan, đơn vị có liên quan

Hằng năm

V Về bảo vệ môi trường

1

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 22/10/2020 của Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và

giảm thiểu rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành, các cơ quan đơn vị

có liên quan và UBND các huyện,

thành phố

Hằng năm

2
Thực hiện Đề án “Tăng cường quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và

chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025"; 

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành, các cơ quan đơn vị

có liên quan và UBND các huyện,

thành phố

Hằng năm

3
Dự án “Đầu tư nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường Trung tâm Quan

trắc Tài nguyên và Môi trường”; 

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành, các cơ quan đơn vị

có liên quan và UBND các huyện,

thành phố

2022-2023

4
Kế hoạch quản lý chất lượng không khí cấp tỉnh theo chỉ đạo của Thủ

tướng Chính phủ tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành, các cơ quan đơn vị

có liên quan và UBND các huyện,

thành phố

2022

5



5
Xây dựng quy định thực hiện khoảng cách an toàn về môi trường của cơ sở

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng đối với khu dân cư 

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Các Sở, ngành, các cơ quan đơn vị

có liên quan và UBND các huyện,

thành phố

2023 (khi có 

hướng dẫn của 

TW)

6
Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế phù hợp

với điều kiện của địa phương 
Sở y Tế

Các Sở, ngành, các cơ quan đơn vị

có liên quan và UBND các huyện,

thành phố

2022

7

Ban hành lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư xây dựng

hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường

hợp chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải 

UBND huyện, thành phố

Các Sở, ngành, các cơ quan đơn vị

có liên quan và UBND các huyện,

thành phố

2022-2023 

(điểm b khoản 

5 Điều 86 Luật 

BVMT năm 

2020);

8

Quy định việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và quy

hoạch địa điểm đổ chất thải từ hoạt động xây dựng; bùn thải từ bể phốt,

hầm cầu và bùn thải từ hệ thống thoát nước (khoản 8 Điều 64 Luật BVMT

năm 2020

Sở Xây dựng

Các Sở, ngành, các cơ quan đơn vị

có liên quan và UBND các huyện,

thành phố

2022

VI Cải cách thủ tục hành chính

1

Rà soát bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại cấp

tỉnh, cấp huyện và cấp xã để điều chỉnh, bổ sung theo hướng đơn giản, gọn

nhẹ, rút ngắn thời gian thực hiện.

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư

pháp, các Sở, ngành có liên quan

và UBND các huyện, thành phố

Hằng năm
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Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giải quyết các thủ

tục hành chính; 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp ở mức độ 4; tích

hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư

pháp, các Sở, ngành có liên quan

và UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

VII Thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn thư

1

Kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính,

nhất là thủ tục về đất đai; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác

quản lý đất đai, khoáng sản tại địa bàn; việc thi hành công vụ của đội ngũ

công chức, viên chức.

Sở Tài nguyên và Môi

trường 

Các Sở ngành, Ủy ban nhân dân

huyện, thành phố, Ủy ban nhân

dân xã, phường, thị trấn và cơ

quan, đơn vị có liên quan

Hằng năm

2

Kiểm tra, thanh tra các dự án đầu tư có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi

trường, dự án đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để kịp thời xử lý các

trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, không đưa đất vào sử dụng, chuyển

nhượng đất trái phép, trường hợp sử dụng đất nhưng không hoàn thiện thủ

tục đất đai, không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước…; việc tổ

chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt. 

Sở Tài nguyên và Môi

trường 

Các Sở ngành, Ủy ban nhân dân

huyện, thành phố, Ủy ban nhân

dân xã, phường, thị trấn và cơ

quan, đơn vị có liên quan

Hằng năm

3

Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

đất, nhất là việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử

dụng đất trái pháp luật, tự ý chia tách thửa, đào, đắp đất, khai thác khoáng

sản, lập bến bãi, kinh doanh cát, sỏi trái phép, khai thác vận chuyển đất, đá

làm vật liệu san lấp, cải tạo mặt bằng xây dựng công trình và xây dựng

không đúng quy định của pháp luật... để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Ủy ban nhân dân huyện,

thành phố

Sở Tài nguyên và Môi trường; các

sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện,

thành phố, Ủy ban nhân dân dân

xã, phường, thị trấn và cơ quan,

đơn vị có liên quan

Hằng năm
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4

Tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền,

không để xảy ra các trường hợp khiếu nại, tố cáo vượt cấp, đông người,

bảo vệ quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi

trường 

Các Sở ngành, Ủy ban nhân dân

xã, phường, thị trấn và cơ quan,

đơn vị có liên quan

Hằng năm

VIII
Xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý ở các cấp nhằm nâng cao

năng lực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

1

Rà soát, đánh giá mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động nguồn nhân lực

phục vụ cho công tác quản lý ngành tài nguyên và môi trường để kiện

toàn bộ máy, tổ chức ở từng cấp; xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo

lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên và môi

trường, nhất là đội ngũ công chức địa chính cấp xã đáp ứng yêu cầu

nhiệm vụ được giao. 

Sở Nội vụ

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND

huyện, thành phố và các Sở, ngành có

liên quan

Năm 2022 và 

hằng năm

2

Xây dựng kế hoạch thực hiện luân chuyển theo định kỳ đối với cán

bộ địa chính cấp xã đảm bảo hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế của

địa phương

Ủy ban nhân dân huyện,

thành phố

Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi

trường và các cơ quan, đơn vị có

liên quan

Năm 2022 và 

hằng năm

3

Xây dựng cơ chế hoạt động và tăng cường quản lý đối với Văn

phòng đăng ký đất đai theo hướng từng bước chuyển Văn phòng đăng

ký đất đai sang hoạt động theo cơ chế tự chủ; phát triển đa dạng các

loại hình dịch vụ về đất đai. 

Sở Tài nguyên và Môi

trường

Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ

quan, đơn vị có liên quan
Năm 2022
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