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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 13 tháng 12 năm 2011 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc                                                      
tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường 

Ngày 30/11/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Dân Mạc làm việc với Sở Tài 

nguyên và Môi trường nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành năm 

2011, phương hướng năm 2012. Cùng dự họp có lãnh ñạo các Sở, ngành: Kế hoạch và 

ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND 

tỉnh. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các ñại biểu dự họp, Chủ tịch UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

Trong năm qua, ngành Tài nguyên và Môi trường ñã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt 

chức năng quản lý nhà nước trên 6 lĩnh vực: Quản lý ñất ñai, tài nguyên khoáng sản, môi 

trường, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn, ño ñạc và bản ñồ. Sở ñã tích cực tham 

mưu, ñề xuất với UBND tỉnh trong việc nâng cao quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 

trường; xây dựng ñề xuất với UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện 

Luật ðất ñai, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường,...; công tác tuyên truyền phổ 

biến pháp luật về bảo vệ môi trường ñược ñẩy mạnh; công tác phối kết hợp giữa ngành 

tài nguyên và môi trường với các ngành, ñịa phương ñược thực hiện thường xuyên, qua 

ñó ñã kịp thời xử lý các sai phạm trong các lĩnh vực quản lý ñất ñai, môi trường và 

khoáng sản. Việc kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường ñược tăng cường, công tác rà 

soát và thu hồi ñất nông lâm trường ñược triển khai nghiêm túc,... Tuy nhiên, vai trò 

tham mưu của Sở có nội dung chưa kịp thời, chưa sát với thực tế; công tác quản lý nhà 

nước về khoáng sản chưa ñáp ứng ñược yêu cầu, một số ñịa phương còn buông lỏng 

quản lý, việc phát hiện và xử lý các vi phạm còn chậm; tiến ñộ thực hiện quy hoạch sử 
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dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất còn chậm; công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường chưa sâu rộng,... 

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, ñể chủ ñộng tham mưu, ñề xuất 

trong chỉ ñạo và tổ chức thực hiện, trong thời gian tới ngành Tài nguyên và Môi trường 

phải quán triệt sâu sắc nhiệm vụ quan trọng này, tiếp tục bám sát thực tiễn, cụ thể hóa 

thể chế, chính sách, chỉ ñạo thực hiện ñiều hành quyết liệt, linh hoạt nhằm tạo ra chuyển 

biến tích cực, cần thống nhất giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2012 và những năm tiếp 

theo như sau: 

1. Các nhiệm vụ chung: 

- Tiếp tục chủ ñộng nghiên cứu, ñề xuất với UBND tỉnh cụ thể hóa các văn bản củ 

Trung ương về tài nguyên và môi trường, bảo ñảm phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế 

thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. 

- ðẩy mạnh tham gia ñóng góp vào tăng trưởng, phát triển bền vững, góp phần tăng 

nguồn thu cho ngân sách, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao hiệu quả quản 

lý nhà nước. 

- ðổi mới cơ bản công tác thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác tuyên truyền, 

ñối thoại, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu  nại, tố cáo; tập 

trung thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên, môi trường. 

- ðẩy mạnh cải cách và thực hiện thủ tục hành chính, nhất là cơ chế một cửa liên 

thông, cải tiến và ñổi mới lề lối phong cách làm việc, phát huy tinh thần chủ ñộng trong 

triển khai thực hiện nhiệm vụ; xây dựng cơ quan ñơn vị vững mạnh về mọi mặt; nêu cao 

tinh thần trách nhiệm của ñội ngũ công chức, viên chức; phân công, phân nhiệm rõ ràng, 

có quy ñịnh trách nhiệm cho lãnh ñạo phòng, lãnh ñạo ñơn vị trong giải quyết công việc, 

hướng về ñịa phơng cơ sở; kiện toàn, nâng cao năng lực tổ chức quản lý tài nguyên và 

môi trờng các cấp nhằm phát huy tối ña sức mạnh tập thể, hệ thống quản lý và hiệu quả. 
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- Tăng cường ñầu tư, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho công tác quản lý tài 

nguyên và môi trường; ñổi mới, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa 

học và công nghệ; mở rộng hợp tác quốc tế. 

2. ðối với các lĩnh vực quản lý chuyên ngành: 

a) Về quản lý ñất ñai và ño ñạc bản ñồ: 

- Tăng cường sự phối hợp với các Sở, ngành và ñịa phương thực hiện Luật ðất ñai 

và các văn bản của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, chủ ñộng cập nhật rà soát, 

kịp thời ñề xuất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực 

hiện. 

- Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất: Khẩn trương làm việc với Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ñể sớm có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về các dự án sử dụng 

ñất năm 2011; phân khai chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất phải bảo ñảm yêu cầu về chất 

lượng, sát với thực tế, tránh chồng chéo, phù hợp với phát triển kinh tế xã hội, an ninh, 

quốc phòng của tỉnh và ñịa phương (lưu ý trong ñiều kiện hạn chế sử dụng ñất lúa nước 

vừa ñược Quốc hội thông qua); quy hoạch của các ngành phải phù hợp với quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng ñất ở mỗi cấp; tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg về 

thanh tra, kiểm tra, xử lý ñất các tổ chức, ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất; tiếp tục 

kiểm tra, ñôn ñốc thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về xử lý ñất các tổ chức 

nông lâm trường tại Thông báo số 22/TB-UBND ngày 18/3/2010. Tập trung công tác 

kiểm tra quản lý quy hoạch, kế hoạch, sử dụng ñất của các tổ chức cá nhân ở các ñịa 

phương; việc thực hiện các chính sách về ñất ñai; việc thu hồi, chuyển mục ñích, giao 

ñất và ño ñạc bản ñồ, lập hồ sơ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quản lý hiệu 

quả ñất công bảo ñảm tăng nguồn thu cho ngân sách; chủ trì phối hợp với các ñịa 

phương giải quyết tốt khiếu nại của nhân dân về ñất ñai. 

b) Về quản lý tài nguyên nước - khí tượng thủy văn: 
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Cần tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước - khí tượng 

thủy văn. ðẩy mạnh thực hiện các hoạt ñộng liên quan ñến chương trình mục tiêu quốc 

gia ứng phó với biến ñổi khí hậu; tuyên truyền phổ biến cho nhân dân nhận thức ñầy ñủ 

về biến ñổi khí hậu. ðồng thời, ưu tiên trọng tâm năm 2012 và các năm tiếp theo là xây 

dựng các ñề án ứng phó với biến ñổi khí hậu làm cơ sở kêu gọi ñầu tư, thu hút nguồn 

vốn ñầu tư cho các dự án thuộc lĩnh vực này. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

chặt chẽ với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, 

ngành, cơ quan liên quan xây dựng ñược các ñề án, dự án phù hợp với các tiêu chuẩn ñể 

kêu gọi ñầu tư. 

c) Về quản lý tài nguyên khoáng sản: 

Cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo 

Luật mới; tiếp tục tập trung tham mưu, ñề xuất giải pháp cơ chế, quản lý chặt chẽ tài 

nguyên khoáng sản; tăng cường chế biến sâu, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên 

khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết lao ñộng việc làm tại ñịa 

phương, tăng nguồn thu cho ngân sách từ hoạt ñộng khoáng sản và hoạt ñộng ủng hộ an 

sinh xã hội, nhân ñạo từ thiện; gắn với bảo vệ môi trường, bảo ñảm an ninh, quốc phòng. 

ðặc biệt, sớm hoàn thành việc thực hiện khảo sát, ñánh giá khu vực sụt lún tại Thanh Ba 

làm cơ sở cho chỉ ñạo khắc phục sự cố và quy hoạch phát triển thị xã Thanh Ba ñược 

bền vững. 

d) Về lĩnh vực bảo vệ môi trường: 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và ñịa phương 

chỉ ñạo, kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện tốt các chỉ tiêu về môi trường năm 2012. Phải có 

kế hoạch khả thi, bố trí ngân sách nhằm thực hiện cho ñược các mục tiêu cụ thể, trước 

hết phải bảo ñảm thực hiện tốt nội dung chiến lược bảo vệ môi trường và kế hoạch hành 

ñộng về bảo vệ ña dạng sinh học. Tập trung kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm các cơ sở 

gây ô nhiễm môi trường; kiên quyết không cho phép triển khai các dự án mới nếu không 
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có phương án bảo vệ môi trường, xử lý chất thải. ðồng thời, tăng cường tranh thủ nguồn 

lực xã hội hóa và ñầu tư ñổi mới công nghệ ñể xử lý chất thải, trước hết ở các ñô thị, khu 

tập trung ñông dân cư; năm 2012 giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm từ chất thải công 

nghiệp, sinh hoạt và y tế; phải tạo bước chuyển biến tích cực trong lĩnh vực môi trường 

từ năm 2012 và 3 năm sắp tới. ðặc biệt sớm hoàn thiện thủ tục ñể quỹ bảo vệ môi 

trường tỉnh Phú Thọ hoạt ñộng chính thức. 

3. Về giải quyết một số ñề xuất, kiến nghị của Sở: Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi 

trường chủ ñộng làm việc với các Sở, ngành chức năng nghiên cứu, ñề xuất, báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết ñịnh. 

Thông báo ñể các Sở, ngành, các cơ quan, ñơn vị thực hiện. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

Trần Thị Thu Hương (ðã ký) 
 


