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Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

 
 

I. Công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường năm 2021. 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Năm 2021 UBND huyện đã ban hành các văn bản để chỉ đạo các phòng, 

ngành và UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác quản lý nhà nước về Tài 

nguyên và Môi trường trên địa bàn cụ thể trên các lĩnh vực: Bao gồm kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; hướng dẫn, lập 

hồ sơ cấp GCN QSD đất cho người dân; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về 

đất đai trên địa bàn; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai 

thác; công tác bảo vệ môi trường; giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri; 

giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của người dân... 

- Thành lập các đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng 

sản, môi trường, giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân, xử lý các trường hợp 

khai thác khoáng sản trái phép, công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn thuộc đối tượng UBND 

huyện cấp giấy xác nhận hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường. 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các xã đăng ký về đích Nông thôn mới năm 

2021 hoàn thiện Tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng 

Nông thôn mới. Đồng thời, hướng dẫn các xã trên địa bàn huyện thực hiện Tiêu 

chí 13 về Môi trường trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Nghệ An. 

- Tuyên truyền Luật Đất đai, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản và 

các văn bản hướng dẫn thi hành tại các xã: Thanh Xuân, Thanh Thủy, Thanh 
Ngọc, Thanh Mai, Thanh Giang, Thanh Hà, Thanh Đồng, Thanh Đức, Thanh Yên, 
Thanh Sơn, Thanh Tiên, Thanh Hưng, Đại Đồng, Xuân Tường. 

 2. Kết quả đạt được. 

2.1. Lĩnh vực quản lý đất đai: 

* Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2020 - 2030  

+ Đến nay, Quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030 cơ bản đã hoàn 

thành. Đã được Hội đồng thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định, Hội đồng nhân 

dân huyện thông qua. Tuy nhiên trong thời gian qua do phải điều chỉnh một số 

công trình dự án theo chỉ đạo của tỉnh nên chưa hoàn thiện trình UBND tỉnh phê 

duyệt. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để phối hợp 

đơn vị tư vấn chỉnh sửa hoàn thiện sản phẩm trình UBND tỉnh phê duyệt. 
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* Công tác xây dựng Kế hoạch sử dụng đất huyện hàng năm  

 - Đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2021: Đến nay UBND tỉnh Nghệ An đã 

phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Thanh Chương tại Quyết định số 58/QĐ-

UBND ngày 03/02/2021; Quyết định số 349/QĐ-UBND ngày 23/8/2021; Quyết 

định số 377/QĐ-UBND ngày 15/9/2021. Qua tổng hợp thì Tổng số công trình dự 

án trong năm 2021 là 128 công trình, dự án với diện tích 281,14 ha,  trong đó: Đã 

thực hiện được 36 công trình với diện tích 70,03 ha; Chuyển tiếp 90 công trình với 

diện tích 175,75 công trình; Hủy bỏ 5 công trình với diện tích 35,36 ha. 

  - Đối với Kế hoạch sử dụng đất năm 2022: Hiện nay UBND huyện đã tổng 

hợp danh mục công trình thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trình Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND tỉnh thông qua tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 

2021. Qua tổng hợp có 25 công trình, dự án với diện tích 34,6 ha (thu hồi đất theo 

Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai); có 17 công trình, dự án với diện tích 7,87 ha 

(chuyển mục đích sử dụng đất đất trồng lúa theo Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai). 

* Kết quả giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: 

- Về việc tổ chức đấu giá đất ở cho hộ gia đình cá nhân: Trong năm 2021 

tổ chức đấu giá QSDĐ tại 13 xã (Thị trấn, Đại Đồng, Đồng Văn, Phong Thịnh, 

Thanh Chi, Thanh Dương, Thanh Đức, Thanh Hoà, Thanh Hương, Thanh Khai, 

Thanh Lĩnh, Thanh Nho, Thanh Phong) cho 175 lô đất với số tiền trúng đấu giá là 

142,78 tỷ đồng 

Dự ước đến 31/12/2021 sẽ tổ chức đấu giá thêm 30 lô đất tại 03 xã Thanh 

Liên, Thanh Nho, Võ Liệt với số tiền khoảng 10 tỷ đồng. 

- Đối với đất tổ chức: UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao đất, cho thuê 

đất cho 4 tổ chức với diện tích 10.850,1 m2 gồm:Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thanh Chương tại Thị trấn, Đội quản lý Thị trường số 8 tại xã Ngọc Sơn, Công ty 

xăng dầu Nghệ An tại xã Thanh Dương, Công ty CP thương mại Miền núi Nghệ 

An tại xã Thanh Thịnh. 

- Đối với đất hộ gia đình: Tiếp nhận 1 trường hợp đề nghị xin thuê đất thuộc 

thẩm quyền UBND huyện để thực hiện Dự án xây dựng nhà máy sản xuất, chế 

biến chè xanh viên chất lượng cao xuất khẩu tại xã Thanh Tùng, huyện Thanh 

Chương. 

- Chuyển mục đích sử dụng đất: Cho phép chuyển mục đích cho 74 hộ gia 

đình cá nhân trên địa bàn toàn huyện. 

* Kết quả công tác đăng ký cấp GCNQSĐ: 

- Đã cấp được 2.488 GCN QSD đất trong đó: cấp GCN QSD đất theo dự án  

là 1.037 GCN; cấp GCN QSD đất theo nhu cầu là 1.451 GCN.  

* Công tác Thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
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- Thu hồi đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh: Từ đầu năm đến nay UBND 

huyện đã trình UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất của 12 tổ chức với diện tích 

53.624,53 m2 đất để triển khai thực hiện cho 12 Dự án: thu hồi đất của Trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tại thị trấn để bán đấu giá quyền sử 

dụng đất, Dự án xây dựng cây xăng dầu tại xã Thanh Dương, Dự án QH phân lô 

đất ở tại vùng Đồng chòi xã Đại Đồng, Dự án QH phân lô đất ở vùng cồn hương 

xã Thanh Ngọc, Dự án QH phân lô đất ở xã Thanh Hương, Dự án QH phân lô đất 

ở xóm 6 xã Thanh Long, Dự án QH phân lô đất ở xã Thanh Đồng, Dự án QH phân 

lô đất ở xã Thanh Lĩnh, Dự án QH phân lô đất ở xã Thanh Thuỷ, Thanh Liên, 

Thanh Nho, Võ Liệt ).  

- Thu hồi đất thuộc thẩm quyền UBND huyện: Đến nay UBND huyện đã 

quyết định thu hồi đất với diện tích 228.277,1 m2 để thực hiện 6 Dự án: Dự án xây 

dựng căn cứ chiến đấu huyện Thanh Chương, Dự án xây dựng trường mầm non 

Thanh Thịnh, Dự án Quy hoạch phân lô đất ở vùng Huyện đội tại Thị trấn, Dự án 

QH phân lô vùng trại Thơi Thanh Tùng, Dự án QH phân lô đất ở vùng đồng hội 

Thanh Phong, Dự án: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 533 huyện Thanh Chương 

với đường Hồ Chí Minh và các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An. 

- Công tác BT GPMB: Đến nay UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi 

thường cho 6 dự án qua nhiều đợt với tổng số tiền chi trả là 9,6 tỷ đồng (Dự án 

Quy hoạch phân lô đất ở tại Thị trấn (vùng huyện đội), Thanh Phong (vùng Đồng 

hội), Dự án xây dựng trường bắn Sư đoàn 324 Quân khu 4, Dự án xây dựng căn 

cứ chiến đấu huyện Thanh Chương, Dự án xây dựng trường mầm non Thanh 

Thịnh, Dự án: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 533 huyện Thanh Chương với 

đường Hồ Chí Minh và các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An). 

Hiện nay đang tiếp tục tập trung giải quyết khó khăn vướng mắc tồn tại cho 

02 Dự án trọng điểm Dự án: Đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 533 huyện Thanh 

Chương với đường Hồ Chí Minh và các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An; Dự án xây 

dựng thao trường bắn Sư đoàn 324 tại xã Thanh Phong.  

* Công tác kiểm tra, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh: 

- Tổng số vụ việc (kiến nghị, phản ánh) đã tiếp nhận là 23 vụ việc, hiện nay 
phòng Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu giải quyết xong 22 vụ việc, còn 01 

vụ việc đang trong thời hạn giải quyết. 

- Số vụ tranh chấp đất đai: Không 

- Khiếu nại: Không 

- Thành lập 01 đoàn kiểm tra liên ngành xác minh nội dung kiến nghị của 
công dân; 

- Cho ý kiến, cung cấp chứng cứ và tham gia đối thoại, xét xử tại Tòa án 7 

vụ khởi kiện liên quan đất đai. 

* Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai: 
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- Chỉ đạo phòng TNMT tham mưu công văn chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 
các xã: Thanh Phong, Thanh Giang, Thanh Xuân, Thanh Lương, Thanh Khê, 

Thanh Sơn, Thanh Tùng, Đại Đồng xử lý vi phạm hành chính về đất đai tại địa 
phương theo thẩm quyền và theo quy định. 

2.2. Lĩnh vực quản lý khoáng sản:  

- Tình hình chung về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác: 

Chỉ đạo phòng TNMT, các phòng, ngành và UBND các xã, thị trấn tăng 

cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác khoáng sản trái phép và thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo thẩm quyền. Đối với Công 

an huyện tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các đối tượng khai thác khoáng sản trái 

phép nhất là cát sỏi, đất san lấp. 

- Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về 
hoạt động khoáng sản: Thành lập đoàn liên ngành giải tỏa, ngăn chặn hoạt động 
khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Thanh Chương, đã phối hợp, tổ 

chức các đợt kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, phối hợp với 
Công an Tỉnh xử lý 05 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Lam. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản 

thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên 

khoáng sản, kiểm soát sản lượng khai thác. 

- Phối hợp với các Sở, ngành cấp từng bước hoàn thiện thủ tục cấp giấy 

phép khai thác khoáng sản. Trong năm 2021 đã phối hợp thực hiện thủ tục cấp 

giấy phép thăm dò khoáng sản tại 05 khu vực mỏ (02 vị trí mỏ cát sỏi thuộc xã 

Thanh Tiên và xã Đại Đồng, 02 vị trí mỏ đất san lấp tại Thanh Khai, 01 mỏ đất san 

lấp Võ Liệt), phối hợp hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động khai thác 

khoáng sản tại 02 vị trí mỏ (mỏ đất san lấp tại xã Thanh Lâm và mỏ sét làm gạch 

ngói tại xã Thanh Phong), khảo sát mới 01 khu vực mỏ cát sỏi làm vật liệu xây 

dựng thông thường tại xã Ngọc Sơn. 

- Tiến hành ra soát, đề nghị tích hợp các khu vực mỏ trên địa bàn huyện vào 

quy hoạch chung của tỉnh trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản. 

2.3. Công tác bảo vệ môi trường: 

- Thực hiện Tiêu chí Môi trường trong xây dựng Nông thôn mới và Nông 

thôn mới nâng cao: chỉ đạo phòng TNMT kiểm tra, hướng dẫn, đốc đốc các xã Cát 

Văn, Võ Liệt, Xuân Tường, Thanh Liên và Thanh Lĩnh thực hiện và hoàn thiện hồ 

sơ minh chứng tiêu chí Môi trường. 

- Về thực hiện phong trào chống rác thải nhựa: Tiếp tục chỉ đạo các phòng, 

ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học và địa phương tuyên truyền, phổ biến nhân 
dân thực hiện các giải pháp để hạn chế việc sử dụng, thải bỏ rác thải nhựa. 

- Về tình hình phát sinh, phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt: 
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Chỉ đạo các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện vệ sinh 
môi trường trên địa bàn nhất là bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch Covid 

19, dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện các hành động hưởng ứng “Tháng hành động 
vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh 
học năm 2021”. 

Chỉ đạo thực hiện  quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn: hướng dẫn 
thực hiện thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải ngay từ hộ gia đình, các 
xã, thị trấn đã thực hiện thu gom, vận chuyển rác về bãi tập kết rác thải của địa 

phương hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển rác thải, 
không để phát sinh các điểm nóng về rác thải. Đến nay, toàn huyện có tổng 18 vị 
trí tập kết chất thải tại các xã gồm: Thanh Giang, Thanh Dương, Thanh Lương, 

Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Đồng, Đại Đồng (03 vị trí), Thanh Lĩnh, Thanh 
Tiên, Thanh Liên, Thanh Hòa, Hạnh Lâm, Thanh Phong, Thanh Mỹ, Thanh Thủy, 
Thanh Khê; Có 11 địa phương hợp đồng với các đơn vị dịch vụ vận chuyển về bãi 

xử lý rác của tỉnh tại Nghi Yên - Nghi Lộc để xử lý gồm: Thị trấn, Đồng Văn, 
Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Lĩnh, Phong 
Thịnh, Thanh Xuân, Thanh Hà. 

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường. 

Tổng hợp số liệu báo cáo từ các xã, thị trấn: Tỷ lệ thu gom rác thải trên toàn 
huyện đạt khoảng 80% lượng rác phát sinh. Riêng thị trấn: Tỷ lệ thu gom rác thải 

đạt khoảng 95%. 

- Công tác kiểm tra, tiếp nhận xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị về lĩnh 
vực môi trường: UBND huyện tiếp nhận và giao xử lý 07 kiến nghị phản ánh về 

vấn đề bảo vệ môi trường được phản ánh qua đường giây nóng của Sở Tài nguyên 
và Môi trường, đơn thư. 

- Công tác kiểm tra bảo vệ môi trương trên địa bàn: UBD huyện đã thành 

lập Đoàn kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt 
động đối với các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quản lý, đã kiểm tra 07 các cơ 
sở theo quy định. 

- Công tác kiểm tra, cấp giấy xác nhận hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường: 
Chấp nhận kế hoạch bảo vệ môi trường của 06 cở sở sản xuất kinh doanh và 04 kế 
hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn theo thẩm quyền. 

3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

3.1. Tồn tại, hạn chế: 

- Một số vụ việc vi phạm hành chính từ năm 2020 đã tập trung chỉ đạo xử lý 

nhưng đến nay chưa xử lý dứt điểm. Một số địa phương để xẩy ra vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực đất đai mới phát sinh mà không phát hiện, ngăn chặn, xử lý 

kịp thời. 

- Công tác cấp GCNQSD đất mặc dù đã được UBND các xã quan tâm, 

hướng dẫn cho nhân dân cụ thể hơn, nhưng vẫn còn có sai sót khi kiểm tra thẩm 

định hồ sơ cấp GCN.  
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- Tình trạng khai thác khoáng sản khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương. 

2.2 Nguyên nhân: 

- Công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm của 

cán bộ công chức cấp xã, thị trấn vẫn chưa thường xuyên, chưa bao quát, khi phát 

hiện xẩy ra vi phạm một số nơi vẫn lúng túng trong xử lý, nên hiệu quả chưa cao. 

- Một số công chức chưa nêu cao tinh thần  nhiệm trong quá trình thực thi 

nhiệm vụ, cũng như tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc xử lý, thậm chí 

làm ngơ, bao che làm ảnh hưởng đến uy tín các nhân cũng như tổ chức. 

- Công tác phối hợp giữa công chức địa chính, công chức tư pháp, trưởng 

công an các xã chưa thực sự nhuần nhuyễn để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã 

các giải pháp xử lý vi phạm hành chính dứt điểm, đảm bảo tiến độ.  

- Việc nghiên cứu các văn bản liên quan đến chuyên môn vẫn còn chưa sâu, 

dẫn đến trong tham mưu cho lãnh đạo thiếu chặt chẽ, một số cán bộ công chức 

chưa nắm hết vai trò trách nhiệm của mình để tham mưu, chỉ đạo. 

- Ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của nhà nước về 

đất đai, khoáng sản vẫn còn hạn chế, một số người biết nhưng vẫn cố tình vi phạm. 

II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022. 

- Tiếp tục chỉ đạo ngành TNMT tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các 

phòng, ngành, UBND các xã và thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về 

đất đai, tài nguyên khoáng sản nhất là việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn 

quản lý. Đồng thời xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, mang tính xuyên 

suốt. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện các quy 

định của Luật đất đai, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản; hướng dẫn các xã 

trong lộ trình về đích nông thôn mới đến năm 2020 đạt tiêu chí 17 về môi trường. 

- Tổ chức thực hiện các thủ tục để thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quy hoạch. 

- Tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn nói chung, đặc biệt 

là dự án Xây dựng Thao trường bắn Sư đoàn 324 Quân khu 4 xã Thanh phong. 

- Hoàn thành công tác bàn giao xử lý ranh giới giữa Công ty Cao su bàn 

giao cho UBND xã Thanh Đức. 

- Tiến hành thực hiện việc xây dựng phương án sử dụng đất và cấp GCN từ 

quỹ đất thu hồi của các nông, lâm trường, tổng đội tại 6 xã. 
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-  Tiếp tục chỉ đạo công tác cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho người dân, đặc biệt là các trường hợp cấp lần đầu cho hộ gia đình cá nhân, cấp 

đổi sau đo đạc bản đồ địa chính. 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với khoáng sản chưa khai thác. 

Xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trên địa bàn. 

- Làm tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn. Hướng dẫn các xã về 

đích nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đảm bảo đạt tiêu chí về môi 

trường. 

- Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của người 

dân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

- Nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và 

môi trường cho cán bộ cấp cơ sở. Xử lý kịp thời các vi phạm, sai phạm trong việc 

thực hiện các nhiệm vụ, công vụ được giao.  

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác Tài nguyên và Môi trường 

năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, UBND huyện báo cáo 

để Thường trực HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện được biết./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND; 
- TT HĐND huyện; 
- Các Ban HĐND huyện; 
- Các vị đại biểu HĐND huyện; 
- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Lê Đình Thanh 
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