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THÔNG BÁO  

Kết luận tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ  

ngành tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2022;  

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 

Ngày 12/7/2022, ngành Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp đánh giá kết 

quả thực hiện nhiệm vụ ngành tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm 2022; 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự buổi họp có các đồng chí 

Lãnh đạo Sở; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường và Giám đốc các Chi nhánh VPĐK đất đai các huyện, thành phố. Sau khi 

nghe các đơn vị báo cáo, thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng 

đầu năm 2022, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và ý kiến phát 

biểu của các đồng chí Lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở kết luận: 

Trong 6 tháng đầu năm, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 

(ba tháng đầu năm), song ngành TN&MT đã bám sát chức năng nhiệm vụ, tham 

mưu cho các cấp chính quyền tổ chức triển khai đạt được những kết quả quan trọng 

góp phần cho sự ổn định và phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh như:  

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo, điều 

hành và các báo cáo chuyên đề trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường cũng như 

các văn bản liên quan đến chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của ngành về tăng cường 

công tác quản lý đất đai; tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh; tăng cường công tác vệ sinh môi trường và quản lý CTR trên địa bàn 

tỉnh.  

- Tích cực đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và đẩy nhanh tiến độ xử lý các trường hợp sử dụng 

đất không hợp pháp theo Hướng dẫn 1456/HD-STNMT; đôn đốc tiến độ cấp GCN 

đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa; tiến độ thực hiện nhiệm vụ đo đạc, lập bản 

đồ, hồ sơ địa chính mới đối với các xã đang sử dụng bản đồ, hồ sơ địa chính bằng 

phương pháp thủ công từ những năm 1980 theo Kế hoạch số 95/KH-UBND của 

UBND tỉnh. Sớm giao nộp sản phẩm thống kê đất đai năm 2021 cấp tỉnh về Bộ 

TN&MT.  

- Hoàn thành sớm việc thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 của 10/10 huyện, thành phố. Tập trung cao cho công tác thu 

hồi đất GPMB các công trình trọng điểm của tỉnh, các dự án giao đất, cho thuê đất 

phục vụ phát triển KT-XH. 

- Công tác môi trường được đảm bảo; tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt, rác thải 

nguy hại đã đạt được kết quả tốt: 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ chất thải rắn được 

thu gom tại đô thị đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn được thu gom tại nông thôn đạt 89%; 

tỷ lệ chất thải y tế nguy hại được xử lý đạt 94%. 

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ 

môi trường tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch triển 
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khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW. Trình UBND tỉnh ban hành quyết định 

phê duyệt, công bố danh mục hồ, ao, đầm không được san lấp trên địa bàn tỉnh.  

- Chỉ số tiếp cận đất đai năm 2021 tăng cao so với năm 2020 (đứng đầu cả 

nước); công tác CCHC được đẩy mạnh, tích cực trình UBND tỉnh ban hành các 

quyết định: về việc ủy quyền cho Sở tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định, kiểm tra 

việc cấp, cấp đổi, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền Uỷ 

ban nhân dân tỉnh; phê duyệt các quy trình nội bộ thuộc lĩnh vực ngành. 

- Hoàn thành việc sắp xếp kiện toàn các đơn vị thuộc Sở theo Nghị định số 

107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP. Ban hành quyết định về việc 

ủy quyền cho Văn phòng Đăng ký đất đai ký cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với các trường hợp quy 

định tại Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ. 

Tuy nhiên, một số công việc tiến độ còn chậm, như: Công tác cấp GCN QSDĐ 

sau dồn điền, đổi thửa; xử lý các hộ sử dụng đất không hợp pháp theo Hướng dẫn số 

1456/STNMT-Ttra; việc triển khai việc đo đạc, lập bản đổ, hồ sơ địa chính đối với 

68 xã sử dụng bản đồ, hồ sơ địa chính bằng phương pháp thủ công từ năm 1980 theo 

Kế hoạch số 95/KH-UBND, ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh; Việc kiểm tra, lập 

phương án xử lý các tồn tại về đất đai đối với các dự án chậm tiến độ đầu tư, chậm 

đưa đất vào sử dụng; các dự án thuê đất nhưng không triển khai thực hiện dự án 

hoặc ngừng hoạt động còn chậm. 

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm ngành tài nguyên và môi trường năm 2022, 

đề nghị các đơn vị thuộc Sở, phòng TN&MT các huyện, thành phố trong các 

tháng cuối năm 2022, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Các đơn vị thuộc Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố 

tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 241/STNMT-VP 

ngày 20/01/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm ngành TN&MT trong năm 

2022 để tập trung chỉ đạo thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ 

được giao, trong đó: 

1. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật trong 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường: Tuyên truyền và triển khai thực hiện Luật bảo vệ 

môi trường năm 2020; tiếp tục tham mưu hoàn chỉnh việc ban hành văn bản QPPL 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong lĩnh vực tài nguyên và Môi trường, tập 

trung tham mưu ban hành các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo 

quy định của Luật BVMT 2020. 

2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2022; phối hợp 

có hiệu quả với các Đoàn Thanh tra, kiểm tra các cấp; giải quyết tốt đơn thư khiếu 

nại tố cáo của công dân.  

3. Lĩnh vực đất đai 

- Tiếp tục tập trung thực hiện Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 16/10/2018 của 

UBND tỉnh, trong đó chú trọng hoàn thành chỉ tiêu UBND tỉnh giao chỉnh lý bản 

đồ, hồ sơ địa chính, cấp đổi GCN QSDĐ nông nghiệp sau DĐĐT cho 41.668 

GCN; thực hiện đo đạc xây dựng BĐĐC đối với 68 xã sử dụng bản đồ, HSĐC 

bằng phương pháp thủ công từ năm 1980; tăng cường công tác quản lý đất đai, xử 

lý kịp thời các vi phạm theo tinh thần của Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 17/7/2012 

của BCH Đảng bộ tỉnh. 
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- Tập trung chuẩn bị các nội dung phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

17-NQ/TU ngày 17/7/2012 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

- Triển khai lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 các huyện, thành phố; hoàn 

thiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) tỉnh Nam Định và điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất 

cấp quốc gia đã phân bổ cho tỉnh tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 

của Thủ tướng Chính phủ. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố 

hoàn thiện hồ sơ bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trình UBND tỉnh phê 

duyệt ưu tiên cho các dự án mang tính chất trọng điểm, cấp bách; tổ chức thực hiện 

thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Văn bản số 419/UBND-VP3 ngày 09/6/2022. 

- Giải quyết kịp thời các thủ tục giao đất, cho thuê đất, tháo gỡ vướng mắc, 

khó khăn trong công tác GPMB các công trình trọng điểm, công trình phục vụ yêu 

cầu phát triển KT-XH của tỉnh; tiếp tục tạo quỹ đất sạch, tạo điều kiện thuận lợi 

cho doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư; tổ chức đấu giá đất ở, thu tiền SDĐ đạt 

kế hoạch thu 2.564 tỷ đồng. 

- Rà soát, tập trung cấp GCNQSĐ đối với các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường tham mưu xử lý dứt điểm đối với 70 dự án chậm tiến độ đầu 

tư, chậm đưa đất vào sử dụng, xây dựng sai so với mặt bằng quy hoạch được 

duyệt. Các huyện, thành phố chủ động phối hợp trong việc xử lý dứt điểm các dự 

án chậm tiến độ đầu tư, chậm đưa đất vào sử dụng, xây dựng sai so với mặt bằng 

được duyệt; xử lý các trường hợp giao đất trái thẩm quyền trên địa bàn. 

- Về dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn 

tỉnh Nam Định (VILG): 

+ Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án trên địa bàn 5 huyện (Mỹ Lộc, Hải 

Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng). 

+ Hoàn thành đấu thầu các gói thầu xây dựng CSDL đất đai 3 huyện Nam 

Trực, Trực Ninh, Vụ Bản và tổ chức triển khai thực hiện.  

4. Lĩnh vực bảo vệ môi trường 

 - Hoàn thành các chỉ tiêu về môi trường năm 2022; thẩm định chặt chẽ việc 

đảm bảo các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới; nông thôn mới 

nâng cao, kiểu mẫu. Các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn 

đẩy mạnh việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, nhân rộng mô hình phân loại 

rác thải tại nguồn trên địa bàn quản lý; thực hiện đề án quản lý, xử lý rác thải sinh 

hoạt giai đoạn 2020-2025 theo Quyết định 2081/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của 

UBND tỉnh. 

 - Chi cục Bảo vệ môi trường nghiên cứu các quy định để tham mưu hướng 

dẫn thực hiện đối với thủ tục cấp giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện, UBND tỉnh. 

5. Tài nguyên nước, khoáng sản; biển, khí tượng thủy văn và BĐKH 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-UBND  ngày  14/3/2018 về việc 

tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Nam Định; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018 của UBND tỉnh quy 

định trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam 

Định; ngăn chặn, xử lý kịp thời tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. 
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- Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trong việc tính tiền cấp quyền khai thác tài 

nguyên nước và việc thực hiện các quy định về cải tạo phục hồi môi trường, đóng 

cửa mỏ khoáng sản. 

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của 

UBND tỉnh theo Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ; 

Triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên 

địa bàn tỉnh.  

6. Cải cách hành chính, thủ tục hành chính; công tác tổ chức bộ máy, cán bộ  

-  Tăng cường chấn chính thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 

9/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức 

công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Nam Định và Chỉ thị 

số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có 

hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong 

giải quyết công việc.  

-  Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chỉ số cải 

cách hành chính và Chỉ số tiếp cận đất đai năm 2022.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. 

Riêng đối với Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân, yêu cầu phòng Tài nguyên 

và Môi trường tham mưu cho UBND các huyện, thành phố giải quyết theo đúng 

trình tự và đảm bảo thời gian giải quyết theo quy định.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo Đề án 06/CP về phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; trọng tâm là đẩy 

mạnh việc thực hiện đối với 01 dịch vụ công thiết yếu đã được cung cấp mức độ 4 

trên cổng dịch vụ công quốc gia (số hóa hồ sơ), đảm bảo trang thiết bị phục vụ 

nhiệm vụ của Đề án. 

- Phê duyệt vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, xây dựng 

kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022. 

Trên đây là nội dung kết luận của Giám đốc Sở. Yêu cầu các đơn vị thuộc 

Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện; 

Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả tại cuộc giao ban lãnh đạo 

hàng tuần. Các đồng chí Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách địa bàn và lĩnh 

vực công tác tập trung chỉ đạo thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở: 

- Các đơn vị thuộc sở; 

- Phòng TN&MT các huyện, TP; 

- Chi nhánh VPĐK ĐĐ các huyện, TP; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

Nguyễn Thành Trung 
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