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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Chương trình công tác năm 2023  

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng  

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH CAO BẰNG 

 

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Chương trình hành động của ngành 

tài nguyên và môi trường thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 

năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 

Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

tỉnh Cao Bằng;  

Căn cứ Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng về quyết định dự toán thu ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa 

phương năm 2023;  

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;  

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình công tác năm 

2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT; 

- Đảng ủy Sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Chiêm 



 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng  

(Ban hành theo Quyết định số 33/QĐ-STNMT ngày 31 tháng 01 năm 2023  

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng) 

 

 

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực 

hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Kế hoạch phát triến kinh tế - xã 

hội 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, 

cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. 

Dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa kết thúc và hậu quả đại dịch COVID-19 trên 

toàn cầu cần phải khắc phục trong nhiều năm; quy mô nền kinh tế nước ta còn 

khiêm tốn, khả năng cạnh tranh và sức chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài 

còn hạn chế; những yếu tố đột xuất, bất ngờ vẫn tiềm ẩn rủi ro, khó dự báo; dịch 

bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, 

ảnh hưởng nặng nề hơn. 

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Nghị 

quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, 

phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu phát triến kinh tế - 

xã hội năm 2023, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thành công mục tiêu Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh đã đề ra. 

Ngành tài nguyên môi trường đặt quyết tâm cao trong công tác quản lý, khai 

thác sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu, tích cực phát huy các nguồn lực tài nguyên nhằm đóng góp trực tiếp 

cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Bám sát phương châm hành động của 

Chính phủ và của tỉnh năm 2023 là  “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, bản 

lĩnh, sáng tạo, hiệu quả”, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Chương trình 

công tác của năm 2023 với các nội dung cụ thể sau: 

I. Nhiệm vụ và giải pháp chung 

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính 

sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; tham mưu, trình UBND tỉnh, 

HĐND tỉnh ban hành các quyết định, nghị quyết theo phân cấp về tài nguyên và 

môi trường cho phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 

2. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đất đai; trong đó, 

quan tâm thực hiện, tham mưu tốt một số nội dung trọng điểm như: Thực hiện 

đăng ký danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất; danh mục các dự án, 
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công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng; thực hiện tốt việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm làm cơ sở cho 

việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật đất đai; thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chínhvề đất đai 

(nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), tham mưu hướng 

dẫn, quản lý tốt việc chuyển mục đích sử dụng đất; rà soát xây dựng Kế hoạch 

đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 và những năm tiếp theo nhằm tăng thu 

ngân sách từ đất đai; thực hiện tốt công tác cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính và 

xây dựng cơ sở quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất, thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu 

nại, tố cáo trong quản lý và sử dụng đất đai. 

3. Thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ trong công tác quản lý Nhà nước 

về khoáng sản để đảm bảo hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh tuân thủ theo 

các quy định của pháp luật, nhằm tăng thêm nguồn thu từ hoạt động khoáng sản; 

rà soát, đánh giá tiềm năng khoáng sản của tỉnh; quản lý khai thác khoáng sản, 

tài nguyên nước có hiệu quả, phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, 

xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tăng thu ngân sách từ 

hoạt động khoáng sản; tăng cường công tác quản lý khoáng sản chưa khai thác, 

tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác khoáng sản, tài nguyên nước 

trái phép, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. 

4. Thực hiện các biện pháp phòng, chống ô nhiễm nguồn nước mặt và 

nguồn nước dưới đất; đảm bảo dòng chảy tối thiểu của các sông; ngăn chặn và 

xử lý tình trạng khai thác nước quá mức làm suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khoan, thăm dò nước 

dưới đất, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước tại 

địa bàn các huyện, thành phố.  

5. Rà soát, kiểm tra, tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm nguồn thải, 

giám sát chất lượng nguồn thải; tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các dự án, cơ 

sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường cao; tăng cường công 

tác bảo vệ tài nguyên, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học; 

thực hiện đồng bộ, kịp thời các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.  

6. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đổi mới công tác thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, giải quyết kịp thời những vấn đề bức 

xúc từ thực tiễn; Tăng cường công tác thanh tra, phối hợp chặt chẽ giữa cấp tỉnh 

và cấp cơ sở trong thực thi nhiệm vụ để nắm bắt và xử lý kịp thời các vi phạm 

pháp luật. Đa dạng hoá các kênh thông tin để tiếp nhận phản ánh kiến nghị. 

Tăng cường tính chủ động, kịp thời trong kiểm tra, khảo sát, xác minh, xử lý các 

vụ việc nóng, vấn đề môi trường phát sinh; tăng cường kiểm tra đột xuất để giải 
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quyết tình trạng nhũng nhiễu, gây bức xúc trong dư luận, các vụ việc có dấu 

hiệu vi phạm pháp luật. Tập trung triển khai công tác thanh tra đối với việc chấp 

hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực tài 

nguyên môi trường; việc quản lý, sử dụng các mỏ khoáng sản đã hết hạn khai 

thác theo giấy phép; việc xả nước thải vào nguồn nước. Thực hiện tốt công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở từng cấp; giải quyết các vụ việc 

khiếu kiện tồn đọng, kéo dài. 

7. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số các lĩnh vực của ngành tài nguyên môi 

trường nhằm tăng hiệu quả hoạt động, năng suất lao động, đảm bảo phát triển 

kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 

chính, cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải 

pháp nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai trong chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của 

tỉnh; tăng cường sử dụng văn bản số, chứng từ điện tử, chứng thực chữ ký số 

trong công tác hành chính; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong các hệ 

thống thông tin, các dịch vụ, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.  

8. Tiếp tục kiện toàn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi 

trường; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành 

bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế 

nhằm đáp ứng các yêu cầu  nhiệm vụ của ngành. 

II. Các nhiệm vụ cụ thể chi tiết 

(Chi tiết tại Biểu tổng hợp kèm theo) 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Các đồng chí Lãnh đạo Sở theo lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được phân 

công chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình này. 

2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở theo chức năng nhiệm vụ được 

giao chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Sở về việc chất lượng và tiến độ 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Chương trình này; chủ động 

xử lý, phối hợp xử lý với các phòng, đơn vị, các cơ quan liên quan theo thẩm 

quyền hoặc đề xuất với lãnh đạo Sở xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. 

3. Trong  quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, chương trình công tác của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh và yêu cầu thực tế, sẽ cụ thể hóa, cập nhật, bổ sung một số nhiệm vụ công 

tác khác ngoài Chương trình công tác này. 

4. Báo cáo đánh giá tình tình thực hiện Chương trình công tác hàng tháng, 

quý trước ngày 15 hàng tháng gửi Văn phòng Sở để tổng hợp, báo cáo theo đúng 

quy định./. 



 

BIỂU TỔNG HỢP CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 33/QĐ-STNMT ngày 31 tháng 01 năm 2023  

của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng) 

 

TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

I THÁNG 1    

1.  Tổ chức Hội nghị công chức năm 2022 Văn phòng Sở Tháng 01 Tháng 01 

2.  Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài nguyên và môi trường năm 2022 Văn phòng Sở Tháng 01 Tháng 01 

3.  Ban hành Chương trình công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2023 Văn phòng Sở Tháng 01 Tháng 01 

4.  

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình 

thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 01, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 02 năm 2023 

Văn phòng Sở Tháng 01 Tháng 01 

5.  Phát động phong trào thi đua năm 2023 Văn phòng Sở Tháng 01 Tháng 01 

6.  
Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thực hiện công bố, 

công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện, thành phố 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 01 Tháng 01 

7.  
Tổng hợp, xây dựng dự thảo Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 tỉnh Cao 

Bằng 

Phòng Quản lý 

đất đai 

Tháng 01 - 

Tháng 02 
Tháng 02 

8.  
Chỉ đạo, đôn đốc hoàn thiện công tác thống kê đất đai năm 2022 cấp xã, cấp 

huyện 

Phòng Quản lý 

đất đai 

Tháng 01 - 

Tháng 02 
Tháng 02 

9.  
Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 tỉnh Cao 

Bằng 

Phòng Quản lý 

đất đai 

Tháng 01 - 

Tháng 03 
Tháng 03 

10.  
Thẩm định, nghiệm thu sản phẩm của các dự án do Sở Tài nguyên và Môi 

trường làm chủ đầu tư 

Phòng Quản lý 

đất đai 

Tháng 01 - 

Tháng 12 
Tháng 12 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

11.  

Tổng hợp, xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng năm 

2022 theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2022, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ trình HĐND và UBND tỉnh. 

Phòng Quản lý 

Môi trường 

Tháng 01-

Tháng 3 
Tháng 3 

12.  
Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định quản lý, bảo vệ môi 

trường tỉnh Cao Bằng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 01 Tháng 01 

13.  

Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, tổ chức đoàn thể cho 

ý kiến đối với Quyết định ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 01 Tháng 01 

14.  

Đôn đốc, hướng dẫn các sở, UBND các huyện, thành phố gửi Kế hoạch triển 

khai thực hiện Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 01 Tháng 01 

15.  
Điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất tại Tổ 9, phường Tân Giang, 

thành phố Cao Bằng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 01 Tháng 01 

16.  

 Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án 

“Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Cao Bằng”, vay vốn 

Ngân hàng thế giới 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 01 Tháng 01 

17.  
Nghiệm thu, thanh toán, thanh lý hợp đồng các dự án do Sở làm chủ đầu tư có 

khối lượng thực hiện hoàn thành trong năm 2022 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 01 Tháng 01 

18.  
Quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023 cho các đơn vị trực 

thuộc Sở 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 01 Tháng 01 

19.  

Xây dựng dự thảo Nghị quyết “Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng”. 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 

Tháng 01 - 

Tháng 5 
Tháng 5 



3 

 

TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

20.  Thanh toán kinh phí năm 2022 cho các dự án do Sở làm chủ đầu tư 
Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 01 Tháng 01 

21.  Lập thủ tục đấu thầu, các gói thầu thuộc dự án VILG 
Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 

Tháng 01 - 

Tháng 02 
Tháng 02 

22.  

Trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Lập hồ sơ địa chính 

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ rừng phòng hộ ít xung yếu sang 

rừng sản xuất trên địa bàn 04 huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hạ Lang, Hà Quảng 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 

Tháng 01 - 

Tháng 02 
Tháng 02 

23.  Thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh tra Sở Tháng 01 Tháng 01 

24.  

Thông báo công khai các tổ chức, cá nhân sử dụng đất đang có vi phạm pháp 

luật đất đai và kết quả tiếp nhận thông tin phản ánh về sai phạm trong quản lý, 

sử dụng đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022 

Thanh tra Sở Tháng 01 Tháng 01 

25.  Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023 Thanh tra Sở Tháng 01 Tháng 01 

26.  
Kiểm tra (đột xuất), giải tỏa, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép 

diễn ra trong dịp trước, sau Tết nguyên đán Quý Mão 2023 
Thanh tra Sở Tháng 01 Tháng 01 

27.  

Xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tiếp thu chỉnh sửa Đề án chính sách khai 

thác vật liệu xây dựng tại chỗ sử dụng cho các công trình, dự án thuộc chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 

Tháng 01 - 

Tháng 02 
Tháng 02 

28.  

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

88/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ; Chương trình hành động 

số 15-CTr/TU ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Tỉnh ủy 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 

Tháng 01 - 

Tháng 02 
Tháng 02 

29.  
Nghiên cứu, đề xuất chủ trương đầu tư dự án khoanh định điều chỉnh, bổ sung 

các khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 

Tháng 01 - 

Tháng 3 
Tháng 3 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

30.  
Xây dựng Kế hoạch vận hành các trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt 

và không khí năm 2023 

Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 

Tháng 01- 

Tháng 02 
Tháng 02 

31.  
Xây dựng Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường định kỳ năm tỉnh Cao 

Bằng năm 2023  

Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 

Tháng 01- 

Tháng 02 
Tháng 02 

32.  Xây dựng Đề án vị trí việc làm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 

Tháng 01 - 

Tháng 6 
Tháng 6 

33.  Xây dựng Đề án tự chủ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 

Tháng 01 - 

Tháng 6 
Tháng 6 

34.  Xây dựng Đề án vị trí việc làm Văn phòng Đăng ký Đất đai 
Văn phòng  

Đăng ký Đất đai 
Tháng 01 Tháng 6 

35.  Xây dựng Đề án tự chủ Văn phòng Đăng ký Đất đai 
Văn phòng  

Đăng ký Đất đai 
Tháng 01 Tháng 6 

36.  Thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2022 tỉnh Cao Bằng 
Văn phòng  

Đăng ký Đất đai 

Tháng 01 - 

Tháng 02 
Tháng 02 

II THÁNG 2    

37.  

Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/01/2023 của Chính phủ của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải 

thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 

Văn phòng Sở Tháng 02 Tháng 02 

38.  

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình 

thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 02, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 3 năm 2023 

Văn phòng Sở Tháng 02 Tháng 02 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

39.  Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 Văn phòng Sở Tháng 02 Tháng 02 

40.  
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2023 tỉnh Cao 

Bằng 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 02 Tháng 02 

41.  
Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về kết quả thống 

kê đất đai năm 2022 tỉnh Cao Bằng 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 02 Tháng 02 

42.  Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 
Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 02 Tháng 02 

43.  

Thống nhất ý kiến đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 

10/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng, trình UBND tỉnh quyết định ban hành 

Phòng Quản lý 

đất đai 

Tháng 02- 

Tháng 3 
Tháng 3 

44.  Xây dựng và thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2023 
Phòng Quản lý 

Môi trường 

Tháng 02 -

Tháng 12 
Tháng 12 

45.  
Trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương thực hiện xây dựng Kế hoạch Quản lý 

chất lượng môi trường không khí 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 02 Tháng 02 

46.  

Tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thành phố, tổ chức đoàn thể và trình Sở Tư pháp thẩm định dự thảo 

Quyết định quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại 

địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 02 Tháng 02 

47.  

Tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án phân loại, xử lý, tái 

chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn tỉnh Cao Bằng trên cơ sở Kế 

hoạch triển khai của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố gửi UBND 

tỉnh xem xét, chỉ đạo 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 02 Tháng 02 



6 

 

TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

48.  

Thực hiện điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất tại Tổ 9, phường 

Tân Giang, thành phố Cao Bằng khi được UBND  tỉnh cho phép thực hiện; Báo 

cáo kết quả, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất và đề xuất UBND tỉnh 

xem xét, đồng ý thực hiện nội dung điều tra, đánh giá chi tiết nhằm xác định các 

chất ô nhiễm tồn lưu, hàm lượng các chất ô nhiễm tồn lưu 

Phòng Quản lý 

Môi trường 

Tháng 02 - 

Tháng 3 
Tháng 3 

49.  
Xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định về định mức, đơn giá 

thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 

Tháng 02 - 

Tháng 11 
Tháng 11 

50.  
Giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho các huyện, thành phố và các đơn vị thi 

công 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp Tháng 02 Tháng 02 

51.  
Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tư vấn và các huyện, thành phố triển khai thực hiện 

kế hoạch năm 2023 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 02 Tháng 02 

52.  

Tổ chức lựa chọn nhà thầu lập Đề cương – dự toán các dự án: Điều tra, đánh giá 

xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Cao Bằng; Điều tra, đánh 

giá ô nhiễm đất và Phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Cao Bằng 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 02 Tháng 02 

53.  Xây dựng Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2023 Thanh tra Sở Tháng 02 Tháng 02 

54.  
Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

tài nguyên, môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2023 
Thanh tra Sở Tháng 02 Tháng 02 

55.  
Rà soát, lập danh mục các công trình, dự án thuộc đối tượng quản lý trong công 

tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 02 Tháng 02 

56.  

Hoàn thiện, trình ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn 

tinh Cao Bằng 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 02 Tháng 02 



7 

 

TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

57.  
Báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và bảo vệ khoáng sản 

chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 02 Tháng 02 

58.  

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc 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  

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 02 Tháng 02 

59.  

Trình UBND tỉnh phê duyệt 04 mỏ mở rộng quy hoạch khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường, 07 mỏ đất phục vụ đường Cao tốc Đồng Đăng - Trà 

Lĩnh là khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản và bổ sung vào Kế hoạch 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023  

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 02 Tháng 02 

60.  
Báo cáo kết quả thực hiện báo cáo kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nhà 

nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017 - 2023 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 02 Tháng 02 

61.  
Ban hành và thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường định kỳ tỉnh 

Cao Bằng năm 2023 

Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 
Tháng 02 - 

Tháng 12 
Tháng 12 

62.  
Ban hành Kế hoạch vận hành các trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt và 

không khí năm 2023 

Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 
Tháng 02 - 

Tháng 12 
Tháng 12 

III THÁNG 3    

63.  

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình 

thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 3, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 4 năm 2023 

Văn phòng Sở Tháng 3 Tháng 3 

64.  Báo cáo Kết quả công tác Quý I, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II  Văn phòng Sở Tháng 3 Tháng 3 

65.  
Rà soát, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển công chức, 

viên chức năm 2023 
Văn phòng Sở Tháng 3 Tháng 3 



8 

 

TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

66.  

Trình phê duyệt Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Văn phòng Sở Tháng 3 Tháng 3 

67.  
Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 tỉnh 

Cao Bằng  

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 03 Tháng 03 

68.  Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi) 
Phòng Quản lý 

đất đai 

Tháng 02- 

Tháng 3 
Tháng 3 

69.  
Tham mưu cho UBND tỉnh trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 03 Tháng 03 

70.  
Trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định quy định về thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 3 Tháng 3 

71.  Triển khai thực hiện Kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2023 
Phòng Quản lý 

Môi trường 

Tháng 3-

Tháng 12 
Tháng 12 

72.  
Phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng Kế hoạch Quản lý chất lượng môi trường 

không khí khi được UBND tỉnh nhất trí chủ trương xây dựng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 

Tháng 3 -

Tháng 12 
Tháng 12 

73.  

Triển khai nội dung, nhiệm vụ năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường 

trong Đề án phân loại, xử lý, tái chế chất thải tập trung và phân tán trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 

Tháng 3 -

Tháng 12 
Tháng 12 

74.  

Trình Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo công tác 

bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng năm 2022 theo Luật Bảo vệ môi trường năm 

2022, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ  

Phòng Quản lý 

Môi trường  

Tháng 01-

Tháng 3 
Tháng 3 

75.  
Tổng hợp báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 của Sở Tài nguyên và 

môi trường 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 3 Tháng 3 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

76.  

Xây dựng Đề cương – dự toán các dự án: Điều tra, đánh giá xác định vùng hạn 

chế khai thác nước dưới đất tỉnh Cao Bằng; Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất và 

Phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Cao Bằng 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 

Tháng 3 

- Tháng 4 
Tháng 4 

77.  

Triển khai công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo 

Kế hoạch được phê duyệt; Tham mưu xác định tiền thù lao tổ chức đấu giá đối 

với những hợp đồng đã hoàn thành 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 

Tháng 3 - 

Tháng 4 
Tháng 4 

78.  

Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 

88/NQ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ; Chương trình hành động 

số 15-CTr/TU ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Tỉnh ủy 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 3 Tháng 3 

79.  

Tham mưu UBND tỉnh đề nghị phê duyệt các khu vực có khoáng sản phân tán, 

nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác 

quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 3 Tháng 3 

80.  Tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2023 
Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 3 Tháng 3 

81.  

Đề xuất nhiệm vụ xây dựng hệ thống hạ tầng mạng, máy chủ và phần mềm 

giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu về thông tin, số liệu đo đạc, quan trắc của công 

trình khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 3 Tháng 3 

82.  

Tham mưu ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định ban hành tỷ lệ 

quy đổi số lượng khoáng sản đã qua sàng tuyển ra số lượng khoáng sản nguyên 

khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên 

địa tỉnh Cao Bằng 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 

Tháng 3 - 

Tháng 5 
Tháng 5 

83.  
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh; 

công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2023. 
Thanh tra Sở Tháng 3 Tháng 3 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

84.  
Báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

quý I năm 2023. 
Thanh tra Sở Tháng 3 Tháng 3 

85.  

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài 

nguyên nước tại Nhà máy thủy điện Thân Giáp, xã Đoài Dương, huyện Trùng 

Khánh 

Thanh tra Sở Tháng 3 Tháng 3 

86.  

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về Bảo vệ môi trường, Tài 

nguyên nước tại Trang trại lợn giống Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng 

Khánh 

Thanh tra Sở Tháng 3 Tháng 3 

87.  
Thực hiện Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường định kỳ tỉnh Cao Bằng 

năm 2023 

Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 
Tháng 3 Tháng 12 

88.  
Thực hiện Kế hoạch vận hành các trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt 

và không khí năm 2023 

Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 
Tháng 3 Tháng 12 

IV THÁNG 4    

89. 1 

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình 

thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 5 năm 2022 

Văn phòng Sở Tháng 4 Tháng 4 

90.  
Tiếp thu, chỉnh sửa hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 

theo ý kiến thẩm định của Bộ TN&MT (nếu có) 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 4 Tháng 4 

91.  
Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2023 các huyện, thành phố 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 4 Tháng 6 

92.  

Thực hiện điều tra, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm đất  tại Tổ 9, phương Tân 

Giang, thành phố Cao Bằng; báo cáo kết quả điều tra, đánh giá sơ bộ, điều tra, 

đánh giá chi tiết quy định và đề xuất phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi 

trường khi được UBND tỉnh đồng ý. 

Phòng Quản lý 

Môi trường 

Tháng 3 - 

Tháng 7 
Tháng 7 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

93.  
Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện dự toán thu, chi ngân 

sách năm 2022. 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 4 Tháng 4 

94.  
Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 4 Tháng 4 

95.  

Triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; đôn đốc các đơn vị thực 

hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 4 Tháng 4 

96.  
Tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến “Điều tra, đánh giá, 

xác định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 4 Tháng 4 

97.  
Tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của các công trình thủy điện, thủy lợi, 

các lưu vực sông trên địa bàn 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 4 Tháng 4 

98.  
Rà soát, khoanh định các khu vực đấu giá hoặc không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản trình UBND tỉnh phê duyệt theo thẩm quyền 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 4 Tháng 4 

99.  
Hoàn thành nội dung Phương án quản lý bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng 

tài nguyên nước, khoáng sản trong Quy hoạch tỉnh Cao Bằng 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 4 Tháng 4 

100.  
Tổ chức các cuộc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về khoáng 

sản tại các địa phương đã đăng ký 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 4 Tháng 4 

101.  

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nghĩa vụ đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng 

địa phương đối với những đơn vị được phép khai thác khoáng sản năm 2020 và 

kết quả đăng ký thực hiện năm 2023; Tham mưu xử lý đối với những đơn vị 

không thực hiện. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 4 Tháng 4 

102.  

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, 

bảo vệ môi trường và tài nguyên nước tại mỏ cát, sỏi Bó Tờ, thị trấn Hòa Thuận 

đến xóm Pác Phéc, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa. 

Thanh tra Sở Tháng 4 Tháng 4 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

103.  

Kiểm tra chấp hành các quy định pháp luật về quản lý đất đai, bảo vệ môi 

trường tại Dự án đầu tư xây dựng Trang trại chăn nuôi lợn rừng mô hình hữu cơ 

và trồng cây ăn quả tại Thôm Rẹp, xóm Khuổi Vạ, xã Bế Triều (nay là thị trấn 

Nước Hai) huyện Hòa An. 

Thanh tra Sở Tháng 4 Tháng 4 

V Tháng 5    

104.  

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình 

thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 5, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 6 năm 2022 

Văn phòng Sở Tháng 5 Tháng 5 

105.  
Tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sử 

dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 05 Tháng 05 

106.  
Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai lập điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2023 các huyện, thành phố 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 05 Tháng 6 

107.  

Kiểm tra việc chấp hành pháp luật đất đai về thực hiện thủ tục hành chính tại 

Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện: Hà Quảng, Hạ Lang, Nguyên 

Bình 

Thanh tra Sở Tháng 5 Tháng 5 

108.  

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng các Ngày quốc 

tế đa dạng sinh học, Ngày môi trường thế giới 5/6/2023. 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 5 Tháng 5 

109.  

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết “Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng”. 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 

Tháng 01 -

Tháng 5 
Tháng 5 

110.  
Trình phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán các gói thầu thuộc Dự 

án VILG tỉnh Cao Bằng 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp Tháng 5 Tháng 5 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

111.  
Nghiệm thu, thanh toán, thanh lý hợp đồng các gói thầu thuộc Dự án VILG tỉnh 

Cao Bằng 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp Tháng 5 Tháng 5 

112.  

Trình phê duyệt Đề cương dự toán các dự án: Điều tra, đánh giá xác định vùng 

hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Cao Bằng; Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất 

và Phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Cao Bằng 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 5 Tháng 5 

113.  

Đôn đốc các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản lập bản đồ hiện trạng, bản 

vẽ mặt cắt hiện trạng và thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản 06 tháng (đối 

với khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường với công suất 

được phép khai thác lớn hơn 50.000 m3/năm và các khoáng sản còn lại). 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 5 Tháng 5 

114.  
Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 5 Tháng 5 

115.  
Phối hợp với phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thành phố hướng dẫn 

thực hiện công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 5 Tháng 5 

116.  
Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra, giám sát chất lượng nước thô đầu vào 

phục vụ cho các nhà máy nước trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 5 Tháng 5 

117.  

Đôn đốc, yêu cầu các nhà máy cấp nước sinh hoạt có các biện pháp khắc phục 

xử lý các nguồn nước thô bị ô nhiễm để đảm bảo ấp nước an toàn trên địa bàn 

tỉnh 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 5 Tháng 5 

118.  
Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khoáng sản, đất đai, 

bảo vệ môi trường tại mỏ đá Lũng Quang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa. 
Thanh tra Sở Tháng 5 Tháng 5 

119.  

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, kết quả giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2022 (phục vụ nội dung giám sát của 

Ban Pháp chế HĐND tỉnh) 

Thanh tra Sở Tháng 5 Tháng 5 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

VI THÁNG 6    

120.  

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình 

thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 6, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 7 năm 2023 

Văn phòng Sở Tháng 6 Tháng 6 

121.  

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình 

hình thực hiện công tác tài nguyên và môi trường 6 tháng đầu năm, phương 

hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 

Văn phòng Sở Tháng 6 Tháng 6 

122.  Báo cáo kết quả chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 Văn phòng Sở Tháng 6 Tháng 6 

123.  Báo cáo Kết quả công tác Quý II, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý III  Văn phòng Sở Tháng 6 Tháng 6 

124.  

Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về dự thảo Nghị Quyết Thông qua 

Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất năm 2023 (bổ sung) theo đề 

nghị của UBND các huyện, thành phố (nếu có) 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 6 Tháng 6 

125.  

Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về dự thảo Nghị Quyết Thông qua 

Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2023 (bổ sung), theo đề nghị của UBND các huyện, thành phố (nếu có) 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 6 Tháng 6 

126.  
Thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2023 các huyện, thành phố 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 6 Tháng 6 

127.  
Trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

cấp huyện 

Phòng Quản lý 

đất đai 

Tháng 5 - 

Tháng 6 
Tháng 6 

128.  

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng các Ngày Quốc tế 

đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới 5/6/2023 tại một huyện hoặc thành 

phố 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 6 Tháng 6 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

129.  
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 

2024, giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 
Phòng Quản lý 

Môi trường 

Tháng 6 - 

Tháng 7 
Tháng 7 

130.  
Trình phê duyệt điều chỉnh Thiết kế kỹ thuật – Dự toán các gói thầu thuộc Dự 

án VILG tỉnh Cao Bằng 
Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 6 Tháng 6 

131.  
Nghiệm thu, thanh toán, thanh lý hợp đồng các gói thầu thuộc Dự án VILG tỉnh 

Cao Bằng 
Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 

Tháng 6 - 

Tháng 7 
Tháng 7 

132.  

Tổ chức lựa chọn nhà thầu triển khai thực hiện các dự án: Điều tra, đánh giá xác 

định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất tỉnh Cao Bằng; Điều tra, đánh giá ô 

nhiễm đất và Phân hạng đất nông nghiệp lần đầu tỉnh Cao Bằng 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 6 Tháng 6 

133.  

Trình thẩm định dự thảo Nghị quyết “Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng”. 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 6 Tháng 6 

134.  

Rà soát, kiểm kê, thống kê số liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; Tham mưu 

triển khai, báo cáo kết quả thực hiện công tác điều tra cơ bản tài nguyên nước, 

tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống và 

khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 6 Tháng 6 

135.  

Rà soát, cập nhật tỉnh hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn nước thải vào 

nguồn nước trên địa bàn; danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn 

kiệt trên địa bàn tỉnh 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 6 Tháng 6 

136.  

Thực hiện kế hoạch rà soát, kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng; Rà soát đề xuất thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm và 

yêu cầu đóng cửa mỏ đối với các giấy phép đã hết hạn. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 6 Tháng 6 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

137.  
Rà soát công tác cắm, quản lý mốc giới các mỏ; kiểm tra sự phù hợp bản đồ 

hiện trạng của các mỏ 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 6 Tháng 6 

138.  
Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác bảo vệ khoáng sản chưa 

khai thác hoặc lập phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 6 Tháng 6 

139.  
Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về quản lý nhà nước về bảo vệ 

môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trùng Khánh 
Thanh tra Sở Tháng 6 Tháng 6 

140.  
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh; 

công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2023. Thanh tra Sở Tháng 6 Tháng 6 

141.  
Báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

quý II và 6 tháng đầu năm 2023. 
Thanh tra Sở Tháng 6 Tháng 6 

142.  
Báo cáo két quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, 

môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 6 tháng năm 2023. 
Thanh tra Sở Tháng 6 Tháng 6 

143.  
Hoàn thành Đề án vị trí việc làm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường 

Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 
Tháng 01 Tháng 6 

144.  Hoàn thành Đề án tự chủ Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 
Tháng 01 Tháng 6 

145.  Hoàn thành Đề án vị trí việc làm Văn phòng Đăng ký Đất đai 
Văn phòng Đăng 

ký Đất đai 
Tháng 01 Tháng 6 

146.  Hoàn thành Đề án tự chủ Văn phòng Đăng ký Đất đai 
Văn phòng Đăng 

ký Đất đai 
Tháng 01 Tháng 6 

147.  Thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2022 tỉnh Cao Bằng 
Văn phòng Đăng 

ký Đất đai 
Tháng 01 Tháng 6 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

VII Tháng 7    

148.  

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình 

thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 7, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 8 năm 2023 

Văn phòng Sở Tháng 7 Tháng 7 

149.  
Trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện 

(sau kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh) 

Phòng Quản lý 

đất đai 

Tháng 6 - 

Tháng 7 
Tháng 7 

150.  
Tổng hợp và hoàn thiện Kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường 

năm 2024, giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 7 Tháng 7 

151.  
Nghiệm thu, thanh toán, thanh lý HĐ các gói thầu thuộc Dự án VILG tỉnh Cao 

Bằng 
Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 

Tháng 6 - 

Tháng 7 
Tháng 7 

152.  

Rà soát, báo cáo kết quả vận hành quy trình ISO 9001:2015 trong 06 tháng đầu 

năm; Đề xuất, xác định các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính, 

vận hành quy trình ISO cần thực hiện trong 06 tháng cuối năm 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 7 Tháng 7 

153.  

Thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản đã được phê duyệt; Tổng hợp kết quả 

công tác cấp phép hoạt động khoáng sản, công tác thu hồi, đóng cửa mỏ 06 

tháng đầu năm. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 7 Tháng 7 

154.  
Rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, cập nhật kết quả thực hiện và đề xuất biện pháp 

xử lý trong hoạt động đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn 
Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 7 Tháng 7 

155.  
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường 
Thanh tra Sở Tháng 7 Tháng 7 

156.  
Kiểm tra chấp  hành các quy định pháp luật về quản lý đất đai tại Công ty cổ 

phần Xây lắp,  phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng 
Thanh tra Sở Tháng 7 Tháng 7 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

157.  

Kiểm tra chấp  hành các quy định pháp luật về quản lý đất đai tại Dự án Trung 

tâm nghiên cứu cây trồng ôn đới miền núi phía Bắc Việt Nam, xã Thành Công, 

huyện Nguyên Bình. 

Thanh tra Sở Tháng 7 Tháng 7 

VIII Tháng 8    

158.  

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình 

thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 8, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 9 năm 2023 

Văn phòng Sở Tháng 8  Tháng 8 

159.  
Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2024 các huyện, thành phố 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 08 Tháng 08 

160. 2 
Hướng dẫn, đôn đốc/Tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các biện pháp xử lý 

triệt để tại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 8 Tháng 8 

161.  
Thực hiện phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường Tổ 9, phương Tân 

Giang, thành phố Cao Bằng. 

Phòng Quản lý 

Môi trường 

Tháng 8 -

Tháng 11 
Tháng 11 

162.  Nghiệm thu, thanh toán kinh phí cho các nhà thầu 
Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 

Tháng 8 - 

Tháng 12 
Tháng 12 

163.  

Phối hợp thực hiện kế hoạch rà soát, kiểm tra hoạt động của các dự án đã được 

cấp Quyết định chủ trương đầu tư lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng; Rà soát đề xuất thu hồi đối với các trường hợp vi phạm và yêu cầu cam 

kết tiến độ đối với các dự án chậm triển khai. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 8 Tháng 8 

164.  

Theo dõi, rà soát, đôn đốc các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường 

thực hiện đúng và đầy đủ các phương pháp, quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn 

kỹ thuật, an toàn công trình mỏ, có các biện pháp phòng, chống các sự cố, bảo 

đảm an toàn lao động và các quy định khác có liên quan về an toàn trong khai 

thác mỏ. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 8 Tháng 8 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

165.  

Phối hợp đơn vị tư vấn kiểm tra chất lượng kết quả thực hiện, chuẩn bị nội dung 

xin ý kiến điều chỉnh, bổ sung Quyết định phê duyệt khu vực cấm, tạm cấm 

hoạt động khoang sản trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 8 Tháng 8 

166.  
Kiểm tra chấp hành các quy định pháp luật về quản lý đất đai tại Nhà máy chế 

biến thức ăn chăn nuôi, xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng 
Thanh tra Sở Tháng 8 Tháng 8 

167.  

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại 

Trụ sở Công ty cổ phần Bia Cao Bằng, phường Duyệt Chung, thành phố Cao 

Bằng. 

Thanh tra Sở Tháng 8 Tháng 8 

IX Tháng 9    

168.  

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình 

thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 9, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 10 năm 2023 

Văn phòng Sở Tháng 9 Tháng 9 

169.  
Báo cáo Kết quả công tác Quý III, phương hướng nhiệm vụ công tác Quý IV 

năm 2023 
Văn phòng Sở Tháng 9 Tháng 9 

170.  

Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, 

UBND huyện, thành phố, tổ chức tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

làm cho thế giới sạch hơn năm 2023; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 tại 

một huyện, thành phố. 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 9 Tháng 9 

171.  

Đôn đốc, hướng dẫn và cập nhật kết quả thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Kế hoạch thực hiện của UBND 

tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 9 Tháng 9 

172.  
Xây dựng, trình UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 9 Tháng 9 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

173.  

Ban hành văn bản đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản thực hiện nghĩa vụ 

tài chính trong hoạt động khoáng sản. Đề xuất các phương án, giải pháp xử lý 

đối với những trường hợp nợ đọng kéo dài, số nợ lớn. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 9 Tháng 9 

174.  

Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các kết luận, kiến nghị của 

các đoàn thanh tra, kiểm tra (bằng văn bản và có thời hạn yêu cầu hoàn thành); 

Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác trên địa bàn tỉnh. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 9 Tháng 9 

175.  

Rà soát, cập nhật tình hình thực hiện các quy định đối với các ao, hồ không 

được san lấp trên địa bàn tỉnh; việc trám lấp giếng không sử dụng trên địa bàn 

tỉnh 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 9 Tháng 9 

176.  
Kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về lĩnh vực môi trường của Trung 

tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường 
Thanh tra Sở Tháng 9 Tháng 9 

177.  
Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh; 

công tác phòng, chống tham nhũng quý III và 9 tháng đầu năm 2023. 
Thanh tra Sở Tháng 9 Tháng 9 

178.  
Báo cáo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

quý III và 9 tháng đầu năm 2023. 
Thanh tra Sở Tháng 9 Tháng 9 

X Tháng 10    

179.  

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình 

thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 11 năm 202 

Văn phòng Sở Tháng 10 Tháng 10 

180.  
Kiểm tra công tác chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh tại Văn 

phòng Đăng ký đất đai chi nhánh các huyện, thành phố 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 10 Tháng 12 

181.  Tiếp nhận hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thành phố 
Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 10 Tháng 10 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

182.  
Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cho ý kiến đối với dự thảo 

Kế hoạch Quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Cao Bằng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 10 Tháng 10 

183.  
Làm việc với các cơ quan chức năng liên quan về chỉ tiêu kế hoạch tài nguyên 

và môi trường năm 2024 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 10 Tháng 10 

184.  
Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chấp 

hành các quy định của pháp luật về khoáng sản. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 10 Tháng 10 

185.  
Rà soát, đánh giá kết quả thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản năm 2023. Từ 

đó đề xuất biện pháp khắc phục, giải quyết tiếp theo cho phù hợp. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 10 Tháng 10 

186.  

Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong 

hoạt động khoáng sản (nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, các khoản 

thuế, phí và tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng địa phương nơi có khoáng 

sản được khai thác…) theo quy định. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 10 Tháng 10 

187.  
Kiểm tra (đột xuất), xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn 

tỉnh. 
Thanh tra Sở Tháng 10 Tháng 10 

188.  
Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri phục vụ kỳ họp 

HĐND tỉnh. 
Thanh tra Sở Tháng 10 Tháng 10 

XI Tháng 11    

189.  

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình 

thực hiện công tác tài nguyên và môi trường tháng 10, phương hướng, nhiệm vụ 

tháng 11 năm 2023 

Văn phòng Sở Tháng 11 Tháng 11 

190.  
Đôn đốc nộp đơn yêu cầu công nhận sáng kiến, tham mưu các nội dung đánh 

giá sáng kiến năm 2023 
Văn phòng Sở  Tháng 11 Tháng 11 

191.  Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thành phố 
Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 11 Tháng 11 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

192.  

Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết Thông qua 

Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2024 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 11 Tháng 11 

193.  

Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết Thông qua 

Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2024 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 11 Tháng 11 

194.  

Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về dự thảo Nghị quyết Thông qua 

Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2024 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 11 Tháng 11 

195.  

Chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch Quản lý chất lượng môi trường không 

khí tỉnh Cao Bằng theo ý kiến góp ý của các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố; Nếu cần thiết, tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến nội dung của Kế 

hoạch Quản lý chất lượng môi trường không khí tỉnh Cao Bằng trước khi trình 

UBND tỉnh xem xét, phê duyệt 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 11 Tháng 11 

196.  

Đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và tổ chức 

chính trị xã hội báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 04/7/2017 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 11 Tháng 11 

197.  
Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định về định mức, đơn giá thu 

gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Phòng Quản lý 

Môi trường 

Tháng 02 - 

Tháng 11 
Tháng 11 

198.  
Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí 

năm 2024 

Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 11 Tháng 11 



23 

 

TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

199.  
Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các Đề án điều tra khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 11 Tháng 11 

200.  

Tham mưu lập danh sách, thông tin, công bố các khu vực không đấu giá quyền 

khai thác khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

năm 2023 và năm 2024. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản Tháng 11 Tháng 11 

201.  
Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; 

đôn đốc thực hiện nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản Tháng 11 Tháng 11 

202.  
Tổng hợp danh sách các đối tượng được dự kiến thanh tra, kiểm tra năm 2024 

gửi Thanh tra tỉnh để rà soát, xử lý trùng lắp. 
Thanh tra Sở Tháng 11 Tháng 11 

203.  
Kiểm tra (đột xuất), xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, các vi 

phạm về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. 
Thanh tra Sở Tháng 11 Tháng 11 

XII Tháng 12    

204.  
Đánh giá công chức, viên chức năm 2023; Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Tổng kết các mặt hoạt động, công tác năm 2023 
Văn phòng Sở Tháng 12 Tháng 12 

205.  Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác xét khen thưởng thành tích 

năm 2023 
Văn phòng Sở  Tháng 12 Tháng 12 

206.  
Tham mưu cho Giám đốc Sở Chủ trì Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên 

chức năm 2023;  
Văn phòng Sở Tháng 12 Tháng 12 

207.  Báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024 Văn phòng Sở Tháng 12 Tháng 12 

208.  Xây dựng Dự thảo Chương trình công tác năm 2024 Văn phòng Sở Tháng 12 Tháng 12 

209.  
Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2024 các huyện, thành phố 

Phòng Quản lý 

đất đai 

Tháng 11 -

Tháng 12 
Tháng 12 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

210.  

Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Nghị quyết Thông qua 

Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2024 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 12 Tháng 12 

211.  

Tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt Nghị quyết Thông qua 

Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 

2024 

Phòng Quản lý 

đất đai 
Tháng 12 Tháng 12 

212.  
Trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch Quản lý chất lượng môi trường 

không khí tỉnh Cao Bằng  

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 12 Tháng 12 

213.  
Hoàn thiện thủ tục quyết toán các nội dung trong Kế hoạch bảo vệ môi trường 

năm 2023 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 12 Tháng 12 

214.  

Tổ chức kiểm tra phục vụ công tác ban hành Quyết định chứng nhận hoàn thành 

việc xử lý ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của các cơ sở gây nhiễm môi 

trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh 

Phòng Quản lý 

Môi trường 
Tháng 12 Tháng 12 

215.  Nghiệm thu, thanh toán kinh phí cho các nhà thầu 
Phòng Kế hoạch 

Tổng hợp 
Tháng 12 Tháng 12 

216.  

Hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh thực hiện nghĩa vụ báo cáo kết quả khai thác khoáng sản; báo cáo thống kê, 

kiểm kê trữ lượng; lập bản đồ, mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản 

năm 2023. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 12 Tháng 12 

217.  

Tổng hợp, cập nhật kết quả thu ngân sách từ hoạt động khoáng, kết quả thu hồi 

nợ đọng và kết quả thu thuế, phí phát sinh hàng tháng đối với tất cả các đơn vị 

được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn. Thực hiện các biện pháp xử lý 

nhằm đảm bảo hiệu quả thu ngân sách trong hoạt động khoáng sản. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 12 Tháng 12 
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TT Nội dung chương trình 
Chủ trì 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

218.  

Hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh thực hiện nghĩa vụ báo cáo kết quả khai thác khoáng sản; báo cáo thống kê, 

kiểm kê trữ lượng; lập bản đồ, mặt cắt hiện trạng khu vực khai thác khoáng sản 

năm 2023. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 12 Tháng 12 

219.  

Tổng hợp kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính ; thực hiện thu, nộp tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản; đôn đốc, xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá 

nhân không chấp hành. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 12 Tháng 12 

220.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo số liệu; Tổng hợp số liệu, báo cáo công tác 

quản lý nhà nước về khoáng sản năm 2023; Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, 

Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo 

trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. 

Phòng TN Nước 

và Khoáng sản 
Tháng 12 Tháng 12 

221.  
Ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
Thanh tra Sở Tháng 12 Tháng 12 

222.  
Báo cáo tổng kết công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ảnh; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023. 
Thanh tra Sở Tháng 12 Tháng 12 

223.  Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật năm 2023. Thanh tra Sở Tháng 12 Tháng 12 

224.  
Báo cáo tổng kết công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả năm 2023. 
Thanh tra Sở Tháng 12 Tháng 12 

225.  
Báo cáo két quả công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, 

môi trường trên địa bàn năm 2023. 
Thanh tra Sở Tháng 12 Tháng 12 

226.  Hoàn thành Kế hoạch quan trắc chất lượng môi trường định kỳ năm 2023 
Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 
Tháng 12 Tháng 12 

227.  
Hoàn thành Kế hoạch vận hành các trạm quan trắc tự động môi trường nước mặt 

và không khí năm 2023 

Trung tâm Quan 

trắc TN&MT 
Tháng 12 Tháng 12 
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