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Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và 

phưong phướng, nhiệm vụ năm 2020

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM vụ NÀM 2019
Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, đồng 

thời cũng là năm thứ tư thực hiện kế hoạch 05 năm (2016 - 2020) của ngành tài 
nguyên và môi trường. Tình hình trong tỉnh tiếp tục ổn định, nhiều dự án, công trình 
trọng điểm được kêu gọi đầu tư và triển khai tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội phát 
triển; song song đó, cũng có nhiều khó khăn, thách thức, biến đổi khí hậu, sự cố môi 
trường, dịch bệnh diễn biến bất thường,... Nhận thức được vai trò quan trọng của 
ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như đối với đời sống của nhân dân. 
Theo đó, ngay từ những tháng đầu năm, tập thể lãnh đạo Sở kịp thời triển khai đến 
toàn thể công chức, viên chức và người lao động về 03 nhiệm vụ trọng tâm và các 
nhiệm vụ cụ thể trên 08 lĩnh vực quản lý của ngành. Cùng với đó, được sự quan tâm, 
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hỗ trợ, phối hợp của các ngành, các cấp và sự 
nỗ lực của tập thể công chức, viên chức, người lao động nên ngành tài nguyên và 
môi trường đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng:

1. Thực hiện các nhiệm vụ chung• • • • ~

ỉ. ỉ. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; tham mưu văn 
bản quy phạm pháp luật ngành tài nguyên và môi trường

Công tác triển khai, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được tăng cường1, 
góp phần nâng cao năng lực công tác của đội ngũ công chức, viên chức và người lao 
động trong toàn ngành; công tác truyền thông, tuyên truyền ngày càng đi vào chiều 
sâu, có những sáng kiến, cách làm hay, thu hút được sự tham gia của doanh nghiệp, 
của cộng đồng2, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của xã hội đối với công tác 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục duy trì, tổ chức thành công các 
hoạt động hưởng ứng các ngày kỷ niệm của ngành3; triển khai có hiệu quả hình thức 

1 Tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản QPPL về BVMT cho cán bộ cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh, có 440 
đại biểu tham dự; tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện các chì tiêu môi trường trong xây dựng nông thôn mới 
với 60 lượt người tham dự; hội nghị tập huấn chuyên đề KTTV-BĐKH cho hơn 100 lượt người tham dự; tổ chức 
lớp tập huấn công tác ứng phó sự cố tràn dầu cơ bản cho công chức quàn lý nhà nước trên địa bàn tinh; phối hợp 
với Cục Kiểm soát Hoạt động Khai thác Khoáng sản Miền Nam tổ chức 01 đợt tập huấn, tuyên truyền, phổ biến 
quy định của pháp luật về lĩnh vực khoáng sản, với hơn 70 đại biểu tham dự.
2 Thực hiện xây dựng đoạn phim tuyên truyền về BVMT; tổ chức Ngày hội môi trường tại Trường Tiểu học và 
THCS thị trấn Vĩnh Thuận với quy mô hơn 750 người tham dự; tổ chức Hội thảo khoa học tuyên truyền bảo vệ 
tài nguyên nước trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Kiên Lương; phối hợp Nhóm thực hiện 
Chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ ngành cấp thoát nước - Kusanone giai đoạn 2 tổ chức lớp học 
BVMT nước tại Trường THCS Nguyễn Du; tổ chức ngày hội ĐDSH tại trường THCS Phú Mỹ.
3 Lễ mitting hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đào và Ngày Đại dương thế giới 2019 tại 
Quảng trường Trần Quang Khải với quy mô khoảng 1.200 đại biểu tham dự và tổ chức hoạt động đổi chất thài 
nguy hại lấy cây xanh; tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỳ niệm Ngày nước thế giới; tổ chức tham quan Trạm 
Khí tượng Rạch Giá nhân Ngày Khí tượng thế giới cho hơn 120 lượt người tham dự.



phổ biến, giáo dục pháp luật trên cổng thông tin điện tử của Sở, trên Báo Kiên 
Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang,...4; duy trì hoạt động tốt chuyên 
mục hỏi đáp nhằm kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của tổ chức và cá nhân.

4 Cập nhật 494 bàn tin, bài viết, văn bản chỉ đạo điều hành, văn bản quy phạm pháp luật, thông tin cần biết có 
liên quan đến ngành lên Website Sở; tuyên truyền chuyên mục tài nguyên và môi trường trên Báo Kiên Giang 30 
bài viết, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang 12 bản tin; 02 chuyên mục trên Báo Đại biểu nhân dân và 
Báo Tài nguyên và Môi trường.
5 Xây dựng hoàn thành Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024; Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 
quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tinh 
và Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng 
loại đất trên địa bàn tỉnh; quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở.
6 Lĩnh vực Môi trường, tài nguyên Nước, Khoáng sản, Khí tượng thủy văn, Đất đai theo Quyết định số 469/QĐ- 
UBND iiệày 04/3/2019 cùa UBND tinh.
7 Quy chể phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai với các cơ quan, tổ 
chức liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ về đất đai; xây dựng hoàn chỉnh Quy trình phối hợp luân chuyển hồ 
sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
8 Thực hiện 7/15 Chi nhánh: An Biên, An Minh, Gò Quao, Giang Thành, Hà Tiên, Tân Hiệp và Phú Quốc.
9 Nhận mới 158.592 hồ sơ, tồn chuyển sang 4.948 hồ sơ; qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở 3.278 hồ 
sơ; qua hệ thống Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 160.262 hồ sơ.
10 Qua Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở 2.531 hồ sơ, đạt 77,2%; qua hệ thống Chi nhánh Văn phòng 
Đăng ký đất đai 157.512 hồ sơ, đạt 98,3%.

Công tác tham mưu, cụ thể hoá chính sách pháp luật của ngành được xác định 
là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần tạo hành lang pháp lý để thực 
hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh5. 
Tuy nhiên, việc tham mưu ban hành, sửa đổi một vài văn bản quy phạm pháp luật 
thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh có mặt còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

1.2. Công tác cải cách hành chỉnh
Công tác cải cách hành chính (CCHC) nói chung và cải cách thủ tục hành 

chính (TTHC) nói riêng luôn được quan tâm chỉ đạo; chủ động xây dựng kế hoạch 
và triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2019; tiến hành rà soát, tham mưu 
UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC của ngành tài nguyên và 
môi trường, theo đó Sở thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua cơ chế một cửa với 99 TTHC; 
liên thông giải quyết TTHC với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính; 
các thủ tục đều được công khai minh bạch về quy trình xử lý, phí, lệ phí kèm theo. 
Bên cạnh đó, Sở cũng quan tâm bố trí công chức, viên chức có trình độ, năng lực, 
phẩm chất đạo đức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả và luôn được đánh giá cao 
về thái độ phục vụ, hướng dẫn; tiếp tục duy trì dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 
và đang triển khai tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với 03 thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước.

Thực hiện kiện toàn BCĐ ISO và cập nhật các quy trình ISO6 lên phần mềm 
Một cửa điện tử; tham mưu trình UBND tỉnh các quy trình, quy chế phối họp trong 
thực hiện TTHC7; thực hiện ủy quyền cho 11/15 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ 
trong thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại GCN quyền sử dụng đất, cho hộ gia đình, cá 
nhân; thực hiện liên thông in GCN giữa các Chi nhánh và Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh8; 
tiếp tục bố trí cán bộ chuyên môn của đơn vị thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ 
phận tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các huyện, thành phố.

Trong năm, tổng số hồ sơ nhận mới và kỳ trước chuyển sang là 163.540 hồ 
sơ9. Số hồ sơ đã giải quyết là 160.043 hồ sơ, đạt 97,9%10; trong đó, số trả đúng hẹn 
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là 157.653 hồ sơ, đạt 98,5%, trả trễ hẹn là 2.390 hồ sơ, chiếm 1,5% (giảm 10% so 
với năm 2018); còn lại 3.497 hồ sơ đang được xem xét, giải quyết11.

11 Trong đó, có 124/765 hồ sơ tồn đọng tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công do đang trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, đang thực hiện liên thông với các cơ quan khác và yêu cầu tổ 
chức chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ, chiếm 16,2%.
12 Hoàn thành đề án kiện toàn bộ máy tổ chức; cho thôi việc 03 viên chức; nghỉ hưu 01 công chức, chuyển công 
tác 03 công chức, viên chức, thôi giữ chức vụ đối với 01 công chứq; biệt phái đối với 02 viên chức; bổ nhiệm 03 
công chức; bổ nhiệm lại 02 công chức; nâng lương trước hạn cho 22 công chức, viên chức; nâng lương thường 
xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề cho 112 lượt công chức, viên chức.
13 Phân công 49 lượt công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng (sau đại học 11; cao cấp chính trị 
03; trung cấp chính trị 07; QLNN ngạch cvcc 01; QLNN ngạch cvc 05; QLNN ngạch cv 15; ngạch Kế toán 
viên 04; lãnh đạo, quận lý cấp phòng 10; ngoại ngữ 10; tin học 03; kiến thức ANQP 02). Tổ chức 02 lớp bồi 
dưỡng chức danh nghề nghiệp cho 182 viên chức (chuyên ngành đo đạc, bản đồ: 74 đ/c; địa chính viên: 108 đ/c).
14 Tặng thưởng danh hiệu LĐTT cho 17 tập thể và 466 cá nhân, tặng Giấy khen cho 29 tập thể và 251 cá nhân có 
thành tích xuất sắc năm 2018; tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 10 tác giả/ nhóm tác giả trong phong trào thi đua 
chuyên đề “Sáng kiến hay, giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ”. Hoàn chinh thủ tục đề nghị xét khen 
thưởng cấp tinh năm 2018, qua đó được UBND tinh quyết định tặng cờ thi đua cho 02 đơn vị dẫn đầu (Phòng 
Tài nguyên nước, BQL Khu bảo tôn loài - sinh cảnh Phú Mỹ) và tặng bằng khen cho 02 đơn vị hạng nhì (Chi 
cục QLĐĐ, Quỹ B VMT và tặng bằng khen cho 01 đơn vị hạng ba (Chi cục Biển và Hải đảo).

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC trong thời gian qua còn có một số 
hạn chế, khó khăn như: việc triển khai thực hiện công bố TTHC theo tiêu chuẩn ISO 
còn chậm so với yêu cầu; trong thực hiện TTHC có liên thông với các sở, ngành đôi 
lúc còn chậm; TTHC của ngành tương đối phức tạp, thời gian giải quyết ngày càng 
rút ngắn, một vài thủ tục chưa đảm bảo về mặt thời gian thực hiện như quy trình 
chuyển thông tin thuế, xác định giá; những vướng mắc, bất cập do thay đổi về hệ 
thống văn bản, pháp luật hiện hành hướng dẫn còn chậm làm kéo dài thời gian giải 
quyết hồ sơ. Đặc biệt đối với các trường hợp đất chưa có lối đi, nằm trong hành lang 
an toàn giao thông, đất rừng phòng hộ,...

1.3 Công tác tổ chức bộ máy và xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ 
công chức, viên chức

Công tác tổ chức bộ máy luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn nhằm nâng 
cao chất lượng hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác cán bộ tiếp 
tục được chỉ đạo, thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đúng quy định12; quan 
tâm tạo điều kiện, cử nhiều lượt cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, các hội 
nghị, hội thảo, lớp tập huấn chuyên đề về các lĩnh vực của ngành để nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác13. Từ đó, bộ máy tổ chức tiếp tục có bước cải 
thiện dần, hoạt động hiệu quả. Công tác thi đua khen thưởng được triển khai đảm 
bảo kế hoạch, chương trình hoạt động của cụm, khối thi đua; kịp thời triển khai các 
văn bản quy định, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng cho các phòng, đơn vị 
thực hiện đăng ký và bình bầu, xét thi đua khen thưởng14.

Trên cơ sở Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng 
dẫn của Trung ương và UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực 
thuộc Sở cũng đã thực hiện các chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 
thông qua việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ. Bên cạnh đó, 
công tác kê khai tài sản, thu nhập được xác định là một trong những giải pháp quan 
trọng trong công tác phòng ngừa tham nhũng, theo đó Sở đã tập trung triển khai quán 
triệt các văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập đến 
từng công chức, viên chức và người lao động thuộc đối tượng kê khai và tổ chức 
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thực hiện công khai, minh bạch theo quy định, góp phần đưa công tác phòng chống 
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đạt kết quả cao.

Bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn có khó khăn, hạn chế như: Công tác sắp 
xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tuy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, có định 
hướng, kế hoạch cơ bản tốt theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Ke hoạch 
của UBND tỉnh nhưng trong quá trình xây dựng, trình thẩm định Đe án kiện toàn tổ 
chức bộ máy về nội dung, tiến độ có mặt chưa đạt yêu cầu dẫn đến chậm trễ trong 
triển khai thực hiện; công tác tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp chưa 
được triển khai kịp thời phần nào cũng ảnh hưởng đến hiệu quả công tác; công tác rà 
soát, phát hiện nhân tố mới, cách làm hay trong khen thưởng đột xuất còn hạn chế.

1.4. Công tác tài chính, hành chính, quản trị
Công tác tài chính được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác quyết 

toán, phân bổ giao dự toán và công khai dự toán ngân sách được thực hiện hoàn 
thành đảm bảo thời gian, quy định của pháp luật15; công tác xây dựng các kế hoạch 
về tài chính có sự chủ động, kịp thòi, góp phần giúp cho công tác lãnh đạo, quản lý, 
điều hành hoạt động của Sở nói riêng, ngành tài nguyên và môi trường nói chung 
được hiệu quả16. Dự toán kinh phí của các dự án, đề án được thẩm tra, xét duyệt đảm 
bảo theo tiêu chuẩn, định mức quy định17; công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và 
ký kết hợp đồng thực hiện các dự án, đề án thuộc các lĩnh vực của ngành được triển 
khai thực hiện đảm bảo quy trình, thủ tục quy định18; tập trung thực hiện nghiệm thu, 
thanh quyết toán đối với những dự án đã có khối lượng hoàn thành19. Đen nay, giải 
ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao năm 2019 và đạt 51,4% tổng số vốn đơn vị 
được sử dụng năm 201920.

15 Hoàn thành quyết toán vốn đầu tư năm 2018; lập thủ tục chuyển nguồn kinh phí năm 2018 sang năm 2019; xét 
duyệt, quyết toán ngân sách năm 2018 của các đơn vị dự toán trực thuộc; điều chỉnh xét duyệt quyết toán năm 
2018 theo thẩm định của Sở Tài chính. Phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2019 cho các đơn vị dự toán trực 
thuộc; giao dự toán kinh phí chuyển nguồn năm 2018 sang năm 2019; giao dự toán kinh phí bổ sung năm 2019.
16 Xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách chi sự nghiệp môi trường năm 2020 và dự kiến 03 năm (2020-2022) 
trình UBND tinh; xây dựng dự toán ngân sách năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 03 năm (2020-2022); 
Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch trung hạn 2021-2025; phân khai kế hoạch vốn đầu tư công 2019.
17 Phê duyệt 05 dự toán kinh phí (Thiết kế kỹ thuật An Minh, An Biên, u Minh Thượng và Ô nhiễm đất, Phân 
hạng đất nông nghiệp); trình điều chinh dự toán kinh phí, thời gian 01 dự án (Thiết kế kỹ thuật Rạch Giá).
18 Trình Sở Kế hoạch và đầu tư phê duyệt 03 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (An Minh, Gò Quao, Vĩnh Thuận); phê 
duyệt 02 Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo thẩm quyền (01 dự toán mua sắm; 01 dự án đánh giá khí hậu) và ký 
06 HĐ thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL đất đai.
19 Hoàn thành 19 hồ sơ thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành đến cuối năm 2018; thanh toán khối lượng hoàn 
thành 05 HĐ năm 2019 thuộc dự án xây dựng hệ thống HSĐC và CSDL đất đai và 01 dự án Trám lấp giếng.
20 Đến cuối năm 2019, kết quả giải ngân vốn đầu tư công là 78,4 tỳ đồng, đạt 100% so với kế hoạch vốn được 
giao năm 2019 là 76,5 và đạt 51,4% so với tổng số vốn đơn vị được sử dụng năm 2019 là 152,7 tỳ đồng (bao gồn 
vốn chuyển nguồn từ các năm trước chuyển sang năm 2019 và vốn kế hoạch của năm 2019).
21 Trong năm đã tiếp nhận và xử lý trên 5.400 văn bản đến, ban hành trên 5.900 văn bản đi các loại.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo cơ bản đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo và 
điều hành; việc duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ hành 
chính, quản trị đã góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian lưu trữ, tìm kiếm văn bản21; 
điều phối, bố trí kịp thời phương tiện phục vụ công tác của Sở; phối hợp với chính 
quyền địa phương đảm bảo tốt an ninh - trật tự tại cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện công tác xét duyệt quyết 
toán năm có mặt còn chậm tiến độ; công tác phối hợp thực hiện quy trình thẩm định 
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đề cương kinh phí xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện một vài đề tài, dự 
án có mặt chưa tốt; công tác giải ngân, thanh quyết toán kinh phí còn chậm, chủ yếu 
được giải ngân tập trung vào tháng cuối năm, nhất là đối với các dự án sử dụng vốn 
đầu tư công.

7.5. Công tác thanh, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cảo
Công tác thanh tra tiếp tục được quan tâm, triển khai hoàn thành theo kế 

hoạch và đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh22; cùng với hoạt động thanh tra, công 
tác kiếm tra cũng được tập trung triển khai thực hiện tập trung vào các lĩnh vực đất 
đai, môi trường, khoáng sản23. Việc kết thúc, ban hành kết luận thanh, kiểm tra cơ 
bản đảm bảo về thời gian và chất lượng. Qua đó đã phát hiện, xử lý kịp thời các tổ 
chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi 
trường với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng24. Công tác tiếp công dân được quan tâm 
thực hiện đúng nguyên tắc25; thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo26 đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.

22 Triển khai 01 Đoàn thanh fra trách nhiệm đối với 01 tổ chức; 02 Đoàn thanh tra đối với 04 tổ chức trong việc 
chấp hành pháp luật về đất đai; 01 Đoàn thanh tra đối với 16 tổ chức trên địa bàn huyện Phú Quốc, trong việc 
chấp hành pháp luật về lĩnh vực BVMT và tài nguyên nước; 01 Đoàn thanh tra đối với 01 tổ chức trong việc chấp 
hành các quy định của pháp luật về khoáng sản và BVMT trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.
23 Triển khai 02 Đoàn kiểm tra lĩnh vực đất đai đối với 40 tổ chức; 05 Đoàn kiểm tra lĩnh vực BVMT đối với 36 tổ 
chức; 02 Đoàn kiểm tra khoáng sản 16 tổ chức, cá nhân và 38 đon vị được cấp phép khai thác khoáng sản.
24 Xử phạt vi phạm hành chính về đất đai đối với 01 tổ chức với số tiền 51.500.000 đồng; về môi trường đối với 
13 tổ chức với số tiền 1.488.000.000 đồng; về khoáng sàn đối với 02 tổ chức với số tiền 145.000.000 đồng, tịch 
thu tang vật với số tiền 109.000.000 đồng.
25 Trong năm, Sở đã tiếp trực tiếp 31 lượt công dân (không có trường hợp tiếp đoàn đông người, phức tạp).
26 Tổng số đon thư nhận được trong năm là 88 đơn, đã thẩm tra xác minh hoàn thành 09/09 đon thuộc thẩm 
quyền (giải quyết hủy quyết định của huyện và thu hồi thông báo thụ lý do giải quyết sai thẩm quyền 02 trường 
hợp); các trường hợp còn lại đã xử lý hướng dẫn gửi đơn hoặc chuyển đon đến cơ quan có thẩm quyền giải 
quyết, lưu để biết, theo dõi.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tham mưu giải quyết một số vụ việc 
khiếu nại, tranh chấp đất đai có lúc còn chậm và chất lượng có mặt chưa cao; công 
tác thanh, kiểm tra còn hạn chế ở một vài lĩnh vực, chưa đi vào trọng tâm, trọng 
điểm. Ngoài ra, việc xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức trong việc thực 
hiện các kết luận thanh tra tuy đã có triển khai thực hiện nhưng cũng chưa được kịp 
thời, thường xuyên. Nguyên nhân là do phần lớn các vụ việc khiếu nại thuộc lĩnh vực 
đất đai, có vụ việc trải qua thời gian dài, hồ sơ tài liệu phân tán, hiện trạng đất thay 
đối nên khó xác định nguồn gốc và khó khôi phục hiện trạng ban đầu; việc khiếu nại 
đòi lại đất củ, đất đã trang trải cho người khác trong quá trình thực hiện chính sách 
của Nhà nước về đất đai qua các thời kỳ,... đã và đang diễn ra với số lượng tương đối 
lớn, nhưng hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định cụ thể để giải quyết.

1.6. Tình hình triển khai thực hiện các đề án, dự án
Sở đã có sự chủ động hơn trong việc quản lý, theo dõi, đôn đốc các nhà thầu 

hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ theo hợp đồng, kế hoạch đề ra; đã thành lập và 
đưa vào hoạt động BQL dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai; 
tranh thủ tốt nguồn kinh phí để thực hiện các đề án, dự án theo kế hoạch. Tuy nhiên, 
do nhân lực ít nên từng lúc chưa sâu sát trong việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ 
của các nhà thầu theo kế hoạch đề ra dẫn đến việc thực hiện một số đề tài, dự án còn 
chậm tiến độ, có trường hợp phải gia hạn thời gian thực hiện.
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1.7. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu, thống kê và phát triển công nghệ 
thông tin

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu được quan tâm, ứng dụng phần mềm "Hệ 
thống quản lý kho tư liệu" để cập nhật cơ sở dữ liệu, từng bước hiện đại hóa dữ liệu 
về tài nguyên và môi trường để phục vụ tốt công tác quản lý, đáp ứng nhu cầu khai 
thác của tổ chức và cá nhân27. Tiếp tục duy trì, thực hiện ổn định, hiệu quả phần 
mềm I-Office, trang hồ sơ công việc; hộp thư điện tử công vụ và chữ ký số; thường 
xuyên theo dõi, ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc, kịp thời xử lý đối với 
các trường hợp máy vi tính bị lây nhiễm, đảm bảo hệ thống mạng nội bộ luôn được 
an toàn, thông suốt đường truyền.

27 Hoàn thành công tác rà soát và bổ sung bộ dữ liệu số về vùng cấm và tạm thời cấm hoạt động khai thác 
khoáng sản; quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2030; thu 
thập, cập nhật 14 bộ hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; lập danh mục 162 hồ sơ về môi trường; 877 hồ sơ 
thanh tra; cập nhật và đính tệp 483 hồ sơ thanh tra (4130 file) vào phần mềm "Hệ thống quàn lý kho tư liệu"; 
thực hiện scan lưu 26.497 hồ sơ đất đai, hồ sơ tổ chức các huyện An Minh, Giồng Riềng và u Minh Thượng (từ 
1996 - 2017) 1.215 hồ sơ, huyện Phú Quốc 8.700 hồ sơ cấp đổi, cấp lại (trong đó có 3.500 hồ sợ đã nhập liệu và 
biên mục); cập nhật và đưa vào lưu trữ 9.170 hồ sơ; thực hiện kế hoạch lưu trữ liên thông hồ sơ cá nhân của 
huyện An Biên 1.028 hồ sơ, nhập liệu 600 hồ sơ, biên mục 500 hồ sơ.
28 Nâng tổng số lên 81 mô hình.
29 Xây dựng tuyến đường cây Thanh niên, dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác tại khu vực ô nhiễm, khu đông dân cư, 
các khu vực chợ, phát tờ rơi tuyên truyền. Kết quả, có hơn 25.000 lượt ĐVTN tham gia: thu gom hơn 18 tấn rác thải; phát 
22.300 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, hạn chế sử dụng túi nylon, phòng chống rác thải 
nhựa; ra mắt các đội hỉnh tình nguyện bảo vệ môi trường, đội hình tình nguyện chăm sóc cây xanh; phát quang bụi rậm 
được 168 km; xây dựng 256 hố rác gia đình; chăm sóc, tu bổ 6,5 km đường cây xanh; ưồng mới 38.562 cây (sao, dầu, 
phượng, bằng lăng, dương, xà cừ, hoàng hậu...); xây dựng 90 cột cờ, 47 hàng rào cây xanh.
30 Có trên 98% gia đỉnh hội viên NCT đạt gia đình văn hóa, trồng được 1.225 cây xanh các loại.
31 317 km đường giao thông nông thôn, 83,4 km kênh mương thủy lợi, 78 km tuyến đường hoa.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc cập nhật cơ sở dữ liệu đưa vào phần mềm "Hệ 
thống quản lý kho tư liệu" còn chậm tiến độ, gặp nhiều khó khăn do hệ thống máy 
chủ không đáp ứng được nhu cầu cập nhật và truy xuất dữ liệu; kho lưu trữ hồ sơ 
được trang bị có mặt chưa đảm bảo yêu cầu; việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ để 
trao đổi thông tin trong nội bộ ngành còn ít.

2. Công tác phối hợp liên tịch giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với 
các ngành và tổ chức chính trị - xã hội

Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp xây dựng mới 19 
mô hình về bảo vệ môi trường, trong đó có 10 mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi 
trường, ứng phó biến đổi khí hậu28. Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Chủ nhật xanh tại 04 
huyện (U Minh Thượng, Giồng Riềng, Châu Thành và Giang Thành) và đồng thời 
đã chỉ đạo 15/15 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức đồng loạt 04 Ngày 
Chủ nhật xanh với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực29. Các cấp Hội Người cao tuổi 
(NCT) triển khai tuyên truyền gắn với các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô 
thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa, trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; các cấp 
Hội đã phát huy vai trò của NCT trong việc vận động, giáo dục con cháu chấp hành 
pháp luật nhà nước30. Hội Cựu chiến binh đã vận động cán bộ, hội viên tích cực 
tham gia phát quang đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương thủy lợi, vận 
động xây dựng tuyến đường hoa31; thành lập 103 câu lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ 
môi trường (15/15 huyện, thành phố đều thành lập). Hội Nông dân tỉnh phối hợp tổ 
chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao năng lực truyền thông cho cán bộ Hội 
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cơ sở32. Hội LHPN tỉnh thông qua các chương trình, dự án và sự hỗ trợ của Trung 
ương Hội, chỉ đạo thực hiện xây dựng công trình vệ sinh cho phụ nữ là hộ nghèo và 
hộ cận nghèo33; đồng thời phối họp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về bảo vệ 
môi trường xây dựng nông thôn mới34; chỉ đạo các câp Hội xây dựng mô hình phù 
hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm thu hút phụ nữ tham gia với các loại 
hình như câu lạc bộ, tổ phụ nữ35; vận động hội viên, phụ nữ tham gia sản xuất sạch, 
chế biến sạch gắn với mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu36.

32 Mờ 6 lớp tập huấn “Nâng cao năng lực truyền thông về BVMT, thích ứng với BĐKH” cho Hội Nông dân cơ sở với 
trên 360 học viên; sinh hoạt chuyên đề cho cán bộ, hội viên nông dân được 16 cuộc với 678 người tham dự; tổ chức Lễ ra 
quân tại Thị trấn Thứ Ba với nội dung “Nâng cao năng lực truyền thông về BVMT, thích ứng với BĐKH” có hơn 120 
cán bộ, hội viên tham dự; xây dựng, tu sửa 39 lò tiêu hủy rác ờ các ấp, khu phố với kinh phí trên 78 triệu đồng.
33 1.236 nhà tiêu hợp vệ sinh, 689 công trình nước sạch.
34 14 cuộc hội thào xây nhà tiêu bằng bồn tự hoại tại các xã xây dựng nông thôn mới, có 1.140 hộ tham dự. Tổ 
chức 2 cuộc mít tinh tuyên truyền về BVMT, 8 cuộc ra quân xây dựng tuyến đường hoa và cắm bản công trình.
35 124 câu lạc bộ về BVMT; 24 câu lạc bộ, 42 tổ phụ nữ “hạn chế sử dụng túi nilon”, “thu gom rác thải nhựa”, 
“đi chợ bằng giỏ xách”; 7 nhóm “sử dụng hố đốt rác”,... có 4.477 thành viên tham gia.
36 Thành lập 137 mô hình: trồng lúa sang hoa màu; trồng lúa sang trồng sen; trồng lúa sang trồng dừa; vườn ao 
chuồng chăn nuôi gà, cá, trồng chanh và sen; nuôi bò sinh sản; nuôi gà;... có 96 tổ với 889 thành viên tham gia.
37 Sở đã tổ chức thẩm định xong hồ sơ của 15 huyện, thành phố (trong đó đang trinh UBND tỉnh xem xét, phê 
duyệt 03/15 huyện, thành phố là Giồng Riềng, Giang Thành và thành phố Rạch Giá).
38 Hoàn thành việc tham mưu UBND tinh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và hiện đã thẩm định xong 
Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện cho 14/15 huyện, thành phố.
39 Thực hiện giao đất 26,39 ha, cho thuê đất 72,2lha, thu hồi đất 7,39ha và chuyển mục đích sử dụng đất 7,0ha.

Đặc biệt, trong năm 2019, Sở đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây 
dựng kế hoạch phối họp thực hiện công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường học 
đường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025. Trong đó, đã triển khai được 04 sự 
kiện giáo dục môi trường trong 04 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Nhìn chung, công tác phối hợp liên tịch với các tố chức chính trị-xã hội được 
duy trì thường xuyên thông qua việc ký kết các kế hoạch liên tịch, từ đó công tác 
tuyên truyền pháp luật về tài nguyên và môi trường được lan tỏa rộng khắp trong 
mọi tầng lóp nhân dân. Tuy nhiên, công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các kế 
hoạch liên tịch trong thời gian qua còn hạn chế, chưa thực hiện được.

3. Thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực quản lý chuyên ngành
3.1. Lĩnh vực quản lỷ đất đai
Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được xác định là một trong những 

nhiệm vụ quan trọng của ngành. Theo đó, Sở đã tập trung hướng dẫn, đôn đốc cấp 
huyện lập Điều chỉrìh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 bám sát theo các chỉ tiêu 
sử dụng đất đã được cấp thẩm quyền phân khai, trình thẩm định, phê duyệt cơ bản 
đáp ứng được yêu cầu37; Ke hoạch sử dụng đất cấp huyện cũng được chủ động triển 
khai kịp thời38. Danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, 
đất trồng rừng phòng hộ và danh mục công trình điều chỉnh, hủy bỏ trong năm 2020 
cũng được thẩm định, thông qua HĐND tỉnh.

Công tác giao, cho thuê, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực 
hiện các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế, xã hội được thực hiện chặt chẽ, 
phù hợp với kế hoạch sử dụng đất được duyệt với tổng diện tích 112,99ha39; thực 
hiện cấp 30.925 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản 
khác gắn liền với đất. Công tác thống kê đất đai được triển khai thực hiện hoàn 
thành, đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật và thời gian quy định.
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Công tác thẩm định, phê duyệt các phương án bồi thường, giải phóng mặt 
bằng, hỗ trợ, tái định cư có nhiều tiến bộ, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát 
sinh của cấp huyện; công tác định giá đất cụ thể được tập trung thực hiện có bước cải 
thiện dần, xử lý đạt 74,2%, tăng 24,2% so với năm 2018 (đạt 55%). Công tác quản lý 
và phát triển quỹ đất tiếp tục được tăng cường, quỹ đất công được khai thác sử dụng 
đáp ứng được yêu cầu phát triển của địa phương40

40 Kiểm tra, rà soát các thửa đất quản lý tại Vĩnh Thuận, Hòn Đất, Kiên Lương; tiếp nhận 03 khu đất được 
UBND tỉnh giao tại Giồng Riềng, Kiên Hải, Rạch Giá với tổng diện tích 6,46ha; lập phương án đấu giá quyền sử 
dụng đất thửa đất tại ấp Suối Mây với diện tích 1,6lha; đấu giá quyền sử dụng đất thửa đất tại khu phố Nội Ô, thị 
trấn Giồng Riềng với diện tích 0,98ha và thửa đất tại khu phố 7, thị trấn Dương Đông, với diện tích 7,5ha.
41 Đề nghị Cục ĐĐBĐ và TTĐL Việt Nam cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho 07 tổ chức.
42 Hoàn thành cập nhật vào dữ liệu đo đạc, bản đồ phục vụ cho việc khai thác và quản lý 124/264 công trình xây 
dựng phục vụ đo đạc và bản đồ (dấu mốc đo đạc địa chính cơ sở) tại các huyện Kiên Lương, Giang Thành, u 
Minh Thượng, Giồng Riềng, Tân Hiệp, Phú Quốc và thành phố Hà Tiên.
43 Trong năm đã phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam kiểm tra về hoạt động của 10 tổ 
chức được cấp phép trên địa bàn tỉnh.
44 Tham mưu trình UBND tỉnh cấp 105 giấy phép tài nguyên nước. Trong đó, gồm 40 Giấy phép xà nước thải 
vào nguồn nước; 18 Giấy phép khai thác sử dụng nước mặt; 03 Giấy phép thăm dò nước dưới đất; 42 Giấy phép 
khai thác, sử dụng nước dưới đất và 02 Giấy phép hành nghề khoaiị nước dưới đất.
45 Trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt 50 công trình khai thác nước mặt, nước dưới đất phải lập vùng bảo hộ 
khu vực lấy nước sinh hoạt theo quy định.
46 Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt 23 hồ sơ tiền cấp quyền khai thác tài 
nguyên nước với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, mặc dù công tác xác định giá đất cụ thể có chuyển 
biến nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu, do nhân lực thực hiện ít; đơn vị tư vấn 
thực hiện xác định giá đất chưa sát với giá thị trường dẫn đến phải điều chỉnh nhiều 
lần; phần lớn các chủ đầu tư lập Kế hoạch sử dụng đất còn thực hiện điều chỉnh, bổ 
sung nhiều lần trong quá trình thẩm định, làm chậm tiến độ thực hiện công tác trình 
phê duyệt. Công tác quản lý quỹ đất công có mặt còn hạn chế, chưa phát huy được 
tiềm năng, hiệu quả như mong đợi.

3.2. Lĩnh vực đo đạc, bản đồ và viên thám
Công tác quản lý nhà nước về đo đạc, bản đồ từng bước ổn định, việc thẩm 

định cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ được thực hiện đảm bảo về trình tự và thủ 
tục theo quy định41; thẩm định và ký duyệt 135 bản vẽ trích đo địa chính thửa đất 
phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai; việc quản lý, kiểm tra các mốc dấu đo 
đạc địa chính cơ sở tại các xã, phường, thị trấn cơ bản đi vào nề nếp42. Bên cạnh đó, 
công tác kiểm tra đối với các tổ chức đã được cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản 
đồ cũng được quan tâm phối họp thực hiện43.

Bên cạnh kết quả đạt được, hiện nay lực lượng và trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ quản lý nhà nước về đo đạc bản đồ và viễn thám có mặt còn hạn chế, nhất là về 
viễn thám; chất lượng các sản phấm đo đạc và bản đồ chưa đảm bảo yêu cầu, phải 
chỉnh sửa nhiều lần khi tổ chức kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu; các cơ sở dữ liệu về 
đo đạc, bản đồ cũng chưa được quan tâm khai thác.

3.3. Lĩnh vực tài nguyên nước
Công tác quản lý tài nguyên nước tiếp tục có bước tiến bộ, đi vào nề nếp, chặt 

chẽ trong việc tham mưu cấp giấy phép hoạt động tài nguyên nước44, phê duyệt các 
công trình phải thiết lập vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt45, phê duyệt 
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước46; chủ động phối hợp, xây dựng chương 
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trình, kế hoạch triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cấp thiết47 từng bước nâng cao 
công tác quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên nước hợp lý, bền vững.

47 Điều tra thực địa tại huyện An Biên, Kiên Lương để rà soát, bổ sung nhu cầu thực hiện điều tra, tìm kiếm 
nguồn nước dưới đất; phối hợp khảo sát lựa chọn vị trí điểm khoan ngoài thực địa tại xã Tiên Hải và xã Lại Sơn 
để thực hiện điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo.
48 Cấp 05 Giấy phép thăm dò khoáng sản, 04 Giấy phép khai thác khoáng sản; phê duyệt 01 hồ sơ đánh giá chất 
lượng, trữ lượng khoáng sản, 03 hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản; thu hồi 01 Giấy phép khai thác khoáng sàn.
49 Tổ chức thông qua Hội đồng thẩm định 05 hồ sơ và trình UBND tỉnh ban hành 05 Quyết định phê duyệt tiền 
cấp quyền khai thác khoáng sản của các đơn vị khai thác khoáng sàn với tổng số tiền là 656.128.823 đồng.
50 Thăm dò, khai thác, nâng công suất mỏ đá xây dựng núi Trà Đuốc Lớn; tận thu đất dôi trong quá trình tạo mặt 
bằng các dự án tại Kiên Hải, Phú Quốc; vận chuyển đất ra khỏi vị trí xây dựng; việc thăm dò, khai thác phần âm 
mỏ đá vôi núi Túc Khối; về cấp phép khai thác khoáng sản mỏ vật liệu san lấp từ biển tại phường Tô Châu;...
51 Ban hành văn bản yêu cầu 01 tổ chức dừng hoạt động khai thác; đôn đốc, nhắc nhờ 01 tổ chức thực hiện và 
báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản;...
52 Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp nguy hại; chất thải y tế nguy hại; Kế hoạch thực 
hiện chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp CTR; Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”,...
53 Công nhận kết quà và cấp 109 giấy chứng nhận.

Bên cạnh kết quả đạt được, tình trạng các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh 
doanh khai thác, sử dụng nước dưới đất không xin phép ở một số địa phưong còn 
chưa được điều tra, thống kê; hành nghề khoan nước dưới đất không phép còn diễn 
ra ở nhiều noi. Công tác tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đã được tăng 
cường, tuy nhiên các đơn vị sử dụng nước còn chậm lập Bảng kê khai theo quy định.

3.4. Lĩnh vực địa chất và khoáng sản
Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản theo quy hoạch luôn được quan tâm 

thực hiện, chủ động tham mưu, trình UBND tỉnh xin chủ trương và đang tập trung 
triển khai thực hiện “Điều tra, đánh giá khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để 
lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và dự trữ khoáng sản cho giai 
đoạn 2020 - 2030”; tham mưu UBND tỉnh cấp phép hoạt động khoáng sản đảm bảo 
đúng theo quy định của pháp luật48; việc thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác 
được thực hiện nghiêm túc49. Chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương 
kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh trong việc xem xét, tháo gỡ khó khăn, đề 
xuất các chủ trương về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh50. Việc theo dõi, giám 
sát các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản thực hiện trách nhiệm, nghĩa 
vụ được tăng cường thông qua việc ban hành các văn bản đôn đốc, nhắc nhở51.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác điều tra, khảo sát các mỏ, điểm mỏ 
khoáng sản, đặc biệt là khoáng sản ở dưới sâu và khoáng sản biển chưa thực hiện 
được gây khó khăn cho công tác quy hoạch và quản lý; việc điều tiết khoản thu từ 
hoạt động khai thác khoáng sản để hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho địa phương 
chưa được chú trọng. Mặt khác, xuất phát từ nhu cầu về vật liệu xây dựng ngày càng 
tăng cao, một số doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất dẫn đến khai thác vượt 
công suất, không tuân thủ thiết kế khai thác, có trường hợp xảy ra tay nạn lao động.

3.5. Lĩnh vực môi trường
Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường tiếp tục được tăng 

cường. Tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch phục vụ cho 
công tác quản lý, phòng ngừa và xử lý ô nhiễm môi trường52; tổ chức thành công các 
khóa đào tạo về nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu53; quan tâm 
tăng cường triển khai hướng dẫn và thẩm định tiêu chí môi trường trong xây dựng 
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nông thôn mói54; ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh, 
kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, theo đó 
các vấn đề ô nhiễm môi trường được phản ánh thông qua đường dây nóng luôn được 
quan tâm thực hiện xác minh, giải quyết cơ bản kịp thời55.

54 Hướng dẫn, hỗ trợ các câu lạc bộ về BVMT tại xã Thạnh Trị triển khai các hoạt động tuyên truyền; thu gom, 
xử lý rác thải và xử lý nước giếng khoan; thẩm định Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại 09 xã 
thuộc huyện Gò Quao, Vĩnh Thuận, Tân Hiệp, Hòn Đất, u Minh Tượng, Châu Thành, Giang Thành.
55 Tiếp nhận và giải quyết phản ánh thông tin về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng đối với 06 vụ 
việc; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện và báo cáo định kỳ gửi Tổng Cục Môi trường theo đúng quy định.
56 48 ĐTM, 01 PA cải tạo PHMT, 01 PA cải tạo PHMT bổ sung, chấp thuận 05 hồ sơ thay đổi nội dung đề án 
BVMT, cấp 01 GCN Cơ sở bảo tồn ĐDSH. Cap 14 GXN đăng ký KH BVMT; 02 sổ đăng ký CNT CTNH; cấp 
03 GXN hoàn thành công trình BVMT; thu hồi 01 GCN đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu.
57 Thu 164 mẫu không khí và phân tích 2.624 chỉ tiêu; thu 98 mẫu nước mặt lục địa và phân tích 1.470 chỉ tiêu; 
thu 14 mẫu nước nuôi trồng thủy sản và phân tích 182 chỉ tiêu; thu 52 mẫu nước biển ven bờ và phân tích 624 
chi tiêu; thu 32 mẫu nước dưới đất và phân tích 736 chỉ tiêu; thu và gửi phân tích 11 mẫu đất với 308 chi tiêu.
58 Thông báo thu phí với số tiền gần 700 triệu đồng; tiếp nhận ký quỹ với số tiền hơn 4,5 tỷ đồng; ban hành 22 
giấy xác nhận. Thực hiện hoàn trả tiền ký quỹ và lãi tiền ký quỹ cho 03 dự án với số tiền 282.484.058 đồng.
59 Thi công hoàn thiện một cống tại Phân Khu 3 và đang hoàn thiện cống thứ 2 tại Phân khu 2.
60 Hoàn thành mua sắm thiết bị PCCC; xây dựng phương án và phối họp tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC.
61 Trung binh mỗi lao động trực tiếp thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng tùy vào năng suất.

Chất lượng công tác thẩm định, cấp phép trong lĩnh vực môi trường, đa dạng 
sinh học có nhiều tiến bộ, nhất là chú trọng việc kiểm tra thực địa tại khu vực triển 
khai dự án56. Thực hiện hoàn thành kế hoạch quan trắc môi trường trên phạm vi toàn 
tỉnh57. Bên cạnh đó, việc quản lý công tác quan trắc phát thải tự động, liên tục đối 
với các doanh nghiệp có phát sinh nguồn nước thải, khí thải lớn đã được quan tâm 
đầu tư về phần mềm, thiết bị tiếp nhận và quản lý dữ liệu. Việc kiểm tra, đôn đốc 
nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, ký quỹ cải tạo, phục hồi 
môi trường được tăng cường, triển khai thực hiện tốt58.

Công tác bảo tồn loài - sinh cảnh Phú Mỹ được chú trọng, quan tâm đầu tư 
xây dựng đê bao xung quanh Khu bảo tồn59, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy60; 
hoàn thành tốt việc đánh giá hiện trạng, phân tích nguy cơ xâm hại, mức độ xâm hại 
và cô lập diệt trừ các loài ngoại lai xâm hại; xây dựng mạng lưới và quan trắc đa 
dạng sinh học trong Khu bảo tồn; sinh kế cho người dân địa phương tiếp tục phát 
triển tốt và ổn định61, tạo sự an tâm trong lao động sản xuất cho người dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường mặc dù có tập trung 
chỉ đạo, nhưng từng lúc, từng nơi còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường, thời gian 
qua cũng còn phản ánh, bức xúc trong dư luận. Hoạt động của Khu bảo tồn vẫn còn 
những khó khăn nhất định: Công tác triển khai thi công đê bao, nhiệm vụ chuyên 
môn liên quan đến sử dụng đất còn hạn chế; việc khai thác cỏ bàng chưa được quản 
lý tốt; sự phối họp của chính quyền địa phương với Ban Quản lý đôi lúc còn chưa 
nhất quán; tình trạng chặt phá tràm, cày trục xâm chiếm đất chưa được xử lý kịp thời.

3.6. Lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu
Lĩnh vực khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu tiếp tục được quan tâm, các 

chương trình, nhiệm vụ về biến đổi khí hậu luôn được tập trung triển khai, cụ thể là 
đã rà soát, lập danh mục công trình và chủ công trình phải tổ chức quan trắc khí 
tượng thủy văn thuộc phạm vi quản lý; đồng thời ban hành văn bản đôn đốc chủ 
công trình báo cáo về việc tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu khí tượng 
thủy văn theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương 

10



trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh62; tập trung phối 
hợp các sở, ban, ngành liên quan để rà soát, hoàn thiện và trình UBND tỉnh ban hành 
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng vói biến đổi 
khí hậu; tăng cường rà soát, theo dõi kết quả thực hiện các kế hoạch về thích ứng và 
giảm nhẹ biến đổi khí hậu63, tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh.

62 Nhiệm vụ “Đánh giá khí hậu tỉnh Kiên Giang” và nhiệm vụ “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với 
BĐKH, giai đọạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050”.
63 Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngàỵ 
28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH; Ke 
hoạch số 148/KH-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Kiên Giang về triển khai thực hiện Nghị quyết số 
120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích 
ứng với BĐKH; Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH giai đoạn 2013-2020 và tầm nhìn đến năm 2050.
64 Công văn số 255/BTNMT-TCBHĐVN ngày 16/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; về lập danh mục 
các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển
65 Trình UBND tinh phê duyệt 02 Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu Kho nhiên liệu hàng không Sân bay Phú 
Quốc và Khu phức hợp Vịnh Đầm - Phú Quốc.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước đổi với hoạt động khí tượng thủy vãn 
còn khó khăn, hạn chế do một số nội dung cụ thể của Luật Khí tượng Thủy văn và 
các văn bản quy định chi tiết của Luật chưa được triển khai đầy đủ, chưa bảo đảm 
yêu cầu quản lý nhà nước; công tác theo dõi, cập nhật thông tin các đề tài, dự án liên 
quan biến đổi khí hậu chưa được liên tục và kịp thời do sự phối hợp giữa các đơn vị 
có liên quan từng lúc còn thiếu chặt chẽ.

3.7. Lĩnh vực quản lý tổng hợp về biển và hải đảo
Công tác quản lý tổng hợp, thống nhất về biển, hải đảo luôn được quan tâm, 

nhất là công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo theo văn bản chỉ đạo của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường64; đề xuất các nhiệm vụ, đề án, dự án để xây dựng kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Công tác ứng phó sự cố tràn 
dầu đã có bước triển khai tích cực trong việc xây dựng quy định lập, thẩm định và 
phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh65. Chủ 
động phối họp với các sở, ngành có liên quan trong việc thẩm tra xác minh thực địa 
để xem xét, tham mưu UBND tỉnh về chủ trương, quyết định giao khu vực biển cho 
các tổ chức để thực hiện các dự án thuộc vùng biển quản lý đảm bảo kịp thời, chính 
xác đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trên biển.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành 
lang bảo vệ bờ biển còn chậm; việc tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục giao khu 
vực biển nhất định cho các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển trên 
địa bàn tỉnh còn gặp khó khăn trong việc phối họp với Tổng cục Biển và Hải đảo 
Việt Nam xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, do 
hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa ban hành các điểm có giá trị đặt 
trưng đối với các đảo trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện dịch vụ công trong các lĩnh vực của ngành
Dịch vụ công trong các lĩnh vực của ngành tiếp tục được quan tâm, đầu tư 

mua sắm máy móc, trang thiết bị; tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên 
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môn, nghiệp vụ cho viên chức, người lao động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 
dịch vụ66, góp phần tạo nguồn thu, tăng thu nhập cho viên chức và người lao động.

66 Tiếp nhận 33.166 hồ sơ đo đạc (tăng 1.939 hồ sơ, tỷ lệ tăng 6,2%), đã xử lý 31.263 hồ sơ, (đạt 94,3%, tăng 
5,6%); trích lục 3.765/3.765 hồ sơ (tăng 345 hồ sơ, tỳ lệ tăng 10%); kiểm tra 2.027 bản vẽ trích đo địa chính tiếp 
nhận từ các Chi nhánh và đơn vị có chức năng đo đạc (Văn phòng đăng ký đất đai tinh 1.323 bản vẽ, Chi nhánh 
704 bản vẽ); cung cấp thông tin đất đai 10.387 hồ sơ (phục vụ các cơ quan, tổ chức: 5.725 hồ sơ, phục vụ cho 
người sử dụng đất: 3.467 hồ sơ; phục vụ nội bộ cơ quan: 1.195 hồ sơ) (tăng 4.167 hồ sơ, tỷ lệ tăng 67% so với 
năm 2018); tư vấn xây dựng Ke hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Rạch Giá; thống kê đất đai 05 
huyện; kiểm kê đất đai 09 huyện; In ấn, cung cap 33 bộ bản đồ các loại; 53 điểm toạ độ mốc địa chính cơ sờ; 
cung cấp thông tin 24 hồ sơ thanh tra, 02 hồ sơ phương án bồi hoàn giải tỏa, 09 hồ sơ đất đai, 06 hồ sơ môi 
trường. Thực hiện chi trả bồi thường các dự án: Khu dân cư Nam An Hòa, Khu dân cư Chợ nông hải sản Trung 
tâm Thương mại Rạch Giá, Mở rộng nghĩa trang liệt sĩ, cấp điện lưới Quốc Gia tại xã Hòn Nghệ và Sơn Hải, 
Trụ sở công an tỉnh, xây dựng cầu Vàm Rầy,... tổng số 235 hộ với tổng số tiền 46.719.979.500 đồng, ký kết 99 
hợp đồng tự vấn về Môi trường với giá tổng giá trị tương ứng 5 tỳ đồng. Trong đó đã thanh lý xong 33 hợp đồng, 
ước tính đến 31/12/2019 thanh lý 90 hợp đồng với giá trị tương ứng 3,7 tỳ đồng. Giải ngân nguồn vốn cho vay 
ưu đãi dự án “Xây dựng Hệ thống xử lý nước thải công suất 450m3/ngày.đêm” cùa Công ty cổ phần Kiên Hùng 
tại KCN Thạnh Lộc với tổng số tiền hơn 3,2 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, về chất lượng, tiến độ thực hiện các họp đồng dịch 
vụ công có mặt còn hạn chế, công tác đo đạc vẫn còn chậm và có sai sót; một số 
phương án bồi thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhưng kinh phí thực 
hiện chi trả chưa được tiếp nhận kịp thời để thực hiện, từ đó công tác giải phóng mặt 
bằng một vài dự án còn chậm so với yêu cầu.

5. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường cấp huyện
Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo 

phòng chuyên môn về tài nguyên và môi trường thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 
theo phân cấp quản lý; tích cực, chủ động phối họp tốt với cơ quan chuyên môn cấp 
tỉnh trong việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc,... góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành tài nguyên và môi trường:

Các văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường tiếp tục được tổ chức thực 
hiện có hiệu quả; các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của Sở Tài 
nguyên và Môi trường trong lĩnh vực của ngành cũng được quan tâm chỉ đạo triển 
khai cơ bản kịp thời, đáp ứng được yêu cầu. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục 
được tăng cường triển khai với nhiều hình thức thiết thực; công tác lập điều chỉnh 
QHSD đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) và kế hoạch 
sử dụng đất năm 2020 được tập trung thực hiện cơ bản hoàn thành; thực hiện tốt các 
quy định về giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đảm bảo theo các chỉ 
tiêu của kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Chất lượng công tác tham mưu xác 
nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản được nâng cao 
góp phần quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường phát sinh 
tại địa phương; thực hiện có hiệu quả nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường cho công 
tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác; công tác kiểm tra được tăng cường ở hầu hết các 
lĩnh vực quản lý, trong đó tập trung nhất là kiểm tra việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 
huyện, thành phố.

Phối họp tốt với Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác sắp xếp, bố trí 
nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện có liên quan đến tổ chức bộ máy 
của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố; tổ chức thực hiện 
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có hiệu quả các lóp tập huấn về pháp luật tài nguyên và môi trường tại địa bàn 
huyện; chủ động đề xuât, xin ý kiên chỉ đạo vê những khó khăn, vướng măc trong 
công tác quản lý; tham gia thành viên các Hội đồng thẩm định, các đoàn thanh tra, 
kiểm tra do Sở tổ chức trong các lĩnh vực quản lý đạt yêu cầu, phản ánh đầy đủ thực 
trạng tình hình trong từng lĩnh vực tại địa bàn quản lý; thực hiện chế độ báo cáo 
thường xuyên, đột xuất về các lĩnh vực của ngành cơ bản kịp thời, đầy đủ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý tài nguyên và môi trường 
của cấp huyện vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế như: trình độ của công chức, 
viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có nơi không đồng đều, kinh nghiệm thực 
tiễn trong một vài lĩnh vực còn hạn chế, việc áp dụng các văn bản pháp luật của 
ngành gặp nhiều lúng túng, nhất là trong giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai, 
xử lý vi phạm. Công tác lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất 
về chất lượng có mặt chưa cao, còn thực hiện rà soát, điều chỉnh, bố sung nhiều lần 
trong quá trình thẩm định; công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyến biến tích cực 
nhưng chưa triệt để, có nơi còn xảy ra tình trạng ô nhiễm trên địa bàn quản lý. Công 
tác phối họp giữa cấp huyện và cấp tỉnh trong quản lý hoạt động khai thác khoáng 
sản trong diện tích đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình, cá nhân có lúc chưa kịp 
thời; bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác chưa được quan tâm đúng mức.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Nhìn chung, năm 2019, ngành tài nguyên và môi trường đã triển khai thực 

hiện công tác quản lý trên 08 lĩnh vực của ngành cơ bản hoàn thành tốt, nhiều vướng 
mắc phát sinh đã kịp thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện để 
tháo gỡ hoặc chủ động báo cáo Tỉnh ủy, ƯBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo xử lý.

Công tác tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các quy định, hoàn thiện hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật của ngành được triển khai đáp ứng được yêu cầu chỉ 
đạo, quản lý; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường 
được chú trọng cả về nội dung, hình thức, đối tượng và địa bàn tổ chức các hoạt 
động; công tác lập và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch của ngành cơ bản 
phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các đề tài, dự án của 
ngành đã có sự chủ động, tranh thủ được các nguồn lực đế triển khai thực hiện; công 
tác CCHC đã có nhiều bước chuyển biến theo hướng đơn giản, tiết kiệm thời gian và 
chi phí cho tổ chức, cá nhân, đáp ứng được yêu cầu đổi mới cải cách hành chính.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh từng bước tiến bộ và ổn 
định, hệ thống bản đồ, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai được cập nhật, chỉnh 
lý, công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành quan tâm hơn; quản lý nhà 
nước về hoạt động khoáng sản được thực hiện chặt chẽ hơn, việc tính tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản được thực hiện nghiêm túc; quản lý tài nguyên nước, quản lý 
tổng hợp về biển, hải đảo,... từng bước đi vào nề nếp. Công tác thanh tra, kiểm tra 
được chú trọng thực hiện, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra đột xuất và thanh tra 
theo kế hoạch, có bước đẩy mạnh trong thực hiện công tác thanh tra trách nhiệm đối 
với cấp huyện và các phòng, đơn vị trực thuộc. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những 
thiếu sót trong thực hiện pháp luật về tài nguyên và môi trường, đảm bảo cho công 
tác quản lý chuyên ngành được chặt chẽ.
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2. Hạn chế•
Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn có hạn chế nhất định trên một số mặt 

công tác: việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy còn chậm trễ trong triển khai thực 
hiện; thực hiện giải ngân, thanh quyết toán kinh phí của các dự án còn chậm; tham 
mưu cho UBND tỉnh giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai về chất 
lượng, tiến độ có lúc chưa đảm bảo yêu cầu; công tác thẩm định giá đất cụ thể còn 
gặp nhiều khó khăn, hạn chế nhất là đối với các dự án thuê đơn vị tư vấn thực hiện; 
tình trạng ô nhiễm môi trường còn xảy ra ở nhiều nơi; việc lập danh mục các khu 
vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển còn chậm; giao khu vực biển nhất định 
cho các tổ chức, cá nhân còn gặp khó khăn trong việc xác định đường mép nước biến 
thấp nhất trung bình trong nhiều năm.

3. Nguyên nhân
Công tác giải ngân, thanh quyết toán mặc dù đã được chỉ đạo quyết liệt nhưng 

do khối lượng hồ sơ nghiệm thu để thanh toán chủ yếu tập trung vào cuối năm, bên 
cạnh đó công tác lựa chọn nhà thầu còn chậm so với kế hoạch, đến cuối năm mới ký 
kết được hợp đồng và thực hiện công tác giải ngân vốn. Các lĩnh vực quản lý của 
ngành phần lớn là các lĩnh vực nhạy cảm, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi 
ích của tổ chức và cá nhân, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, của toàn xã 
hội. Tuy nhiên, thời gian qua công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ ở từng 
cấp, từng nơi, mà vai trò chính là ngành tài nguyên và môi trường ở từng thời điểm 
cũng chưa thật chủ động, quyết liệt, chưa có giải pháp kịp thời, toàn diện; tinh thần 
trách nhiệm của một số công chức, viên chức và người lao động trong thực thi nhiệm 
vụ chưa cao. Song song đó, hạ tầng kỹ thuật về tài nguyên môi trường chưa được 
quan tâm đầu tư đúng mức; hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến công tác tài 
nguyên và môi trường vẫn còn nhiều bất cập, thường xuyên sửa đổi, bổ sung.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM vụ NĂM 2020
Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch 05 năm (2016 - 2020), cũng là 

năm tiến đến Đại hội Đảng các cấp. Theo dự báo, tình hình trong tỉnh tiếp tục ổn 
định, phát triển; công tác kêu gọi đầu tư phục vụ cho sự phát triển ngày càng nhiều, 
nhiều dự án, công trình trọng điểm tiếp tục được triển khai;... Song song đó, cũng sẽ 
có nhiều khó khăn, thách thức, biến đổi khí hậu, sự cố môi trường, dịch bệnh diễn 
biến bất thường; việc tinh gọn đầu mối gắn với tinh giản biên chế sẽ ảnh hưởng nhất 
định đến tư tưởng của công chức, viên chức và người lao động. Ke thừa và phát huy 
những ưu điểm, kết quả đạt được, ngành tài nguyên và môi trường đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2020 cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ trọng tâm
1.1. Tăng cường trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, quản lý, của người đứng 

đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành; tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc 05 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động ngành 
tài nguyên và môi trường;

1.2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ 
cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động.
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1.3. Tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách về tài nguyên và môi trường; 
tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; chủ động ứng phó biến đổi khí 
hậu; xây dựng cơ sở dữ liệu.

1.4. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm 
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.

Chủ đề hành động: Nhằm thống nhất ý chí và hành động trong thực hiện 
nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường xác định chủ đề hành động là “Kiện toàn tổ 
chức bộ máy; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính”.

2. Nhiệm vụ và giải pháp cụ thể
2.1. Tiếp tục tăng cường phát huy hiệu quả các mô hình tuyên truyền điển 

hình ở địa phương, các tổ chức chính tộ - xã hội, các tổ chức tôn giáo; thực hiện tốt 
việc phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật về tài nguyên và môi trường.

2.2. Tiếp tục tham mưu HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách của 
ngành: tham mưu ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước 
thu hồi đất; Quy định góp quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; Quy định về 
việc thu hồi đất đối với trường họp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử 
dụng trong khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, làng nghề; sửa đổi, bổ 
sung quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

2.3. Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, nhất là việc ứng dụng công nghệ 
thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ, 
giảm hồ sơ trễ hẹn; thực hiện tốt quy chế phối họp trong giải quyết thủ tục hành 
chính đối với các sở, ngành có liên quan.

2.4. Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ 
chức bộ máy; kế hoạch tuyển dụng; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

2.5. Tổ chức quản lý có hiệu quả đổi với công chức, viên chức và người lao 
động trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần ngăn ngừa tiêu cực, vi phạm pháp luật; đẩy 
mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đi đôi với thực hành tiết kiệm 
trong sử dụng tài sản công và chi tiêu ngân sách.

2.6. Xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 của các đơn vị dự toán trực 
thuộc; trình Sở Tài chính thẩm định quyết toán ngân sách năm 2019 của Sở; trình 
thẩm định, phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2020; xây dựng dự toán ngân 
sách năm 2021 và kế hoạch 03 năm 2021 - 2023; tổ chức nghiệm thu, thanh quyết 
toán công trình, dự án đối với những dự án đã có khối lượng hoàn thành.

2.7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; đẩy mạnh công 
tác thanh tra trách nhiệm đổi với các cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu quản 
lý tài nguyên và môi trường.

2.8. Triển khai thực hiện có chất lượng, đảm bảo tiến độ các đề tài, dự án của 
ngành; tranh thủ tiếp cận các nguồn vốn của Trung ương để hoàn thành dự án xây 
dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

2.9. Tham gia lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 
đến năm 2050; lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Tổ chức thẩm định, trình UBND 
tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021 trước ngày 31/12/2020; 
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tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự 
án có sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thực hiện trong 
năm 2020; hoàn thành công tác kiểm kê đất đai.

2.10. Xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra hoạt động đo đạc bản đồ của các 
tổ chức được cấp phép, kiểm tra hiện trạng các công trình xây dựng đo đạc và bản 
đồ; thực hiện giám sát và thẩm định chất lượng sản phẩm đo đạc bản đồ, cơ sở dữ 
liệu đo đạc và bản đồ của các dự án đúng quy định.

2.11. Triển khai Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; trình 
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch và xây dựng phương án kinh phí cắm mốc hành lang 
bảo vệ nguồn nước. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai 
công tác lập vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các tố chức, cá 
nhân; tiếp tục rà soát các giếng không sử dụng, thực hiện trám lấp theo quy định.

2.12. Tập trung thực hiện dự án điều tra địa chất về khoáng sản trên địa bàn 
tỉnh Kiên Giang; xây dựng phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài 
nguyên khoáng sản trong quy hoạch tỉnh.

2.13. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 5 
năm (2016 - 2020); rà soát, thống kê, tổng họp báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
năm 2020.

2.14. Xây dựng và thực hiện hoàn thành kế hoạch quan trắc môi trường năm 
2020 trên phạm vi toàn tỉnh; tiếp tục triển khai vận hành hệ thống tiếp nhận quan trắc 
phát thải tự động liên tục từ các nguồn thải lớn.

2.15. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu 
ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; tập trung theo dõi kết quả thực 
hiện các kế hoạch về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh.

2.16. Hoàn thành và công bố Danh mục hành lang bảo vệ bờ biển; thực hiện 
xác định chiều rộng, ranh giới; cắm mốc giới hành lang bảo vệ bờ biển. Xây dựng kế 
hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển 
Viẹt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

3. Tổ chức thực hiện
Trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, 
phản ánh những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị. Văn phòng Sở chịu trách 
nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của ngành trong năm 
2020; tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc và các cơ quan chức năng theo quy định./. (X

Nơinhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TT.UBND tinh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Các phòng, đon vị frực thuộc Sở;
- Phòng TN&MT cấp huyện;
- Lưu: VT, lhquoc.

16



PHỤ LỤC 1
^S^^THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIẢI QUYẾT HỒ sơ THEO cơ CHÉ MỘT CỬA 

sở XI TẠI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NÀM 2019
o cảo sổ /3 /BC-STNMT ngày T5 tháng Oi năm JOfflOcua Sở Tài nguyên và Môi trường)

Ghi chú: số liệu thổng kê từ ngày 11/01/2019-15/11/2019

STT LĨNH Vực THỰC HIỆN

TP * * L.Tong so hô sơ 
tiếp nhận KẾT QUẢ

Nhận mói Cuối kỳ 
chuyển qua

Tổng số 
trong kỳ

Hồ sơ giải quyết xong Hồ sơ sớm hẹn Hồ sơ đúng hẹn Hồ sơ trễ hẹn

Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%) Số lượng Tỉ lệ (%)
1 2 3 4 5=3+4 6 7=6/5 8 9=8/6 10 11=10/6 12 13=12/6

I. Tiế,p nhận qua Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở

Chi cục QLĐĐ 202 59 261 88 33,7 33 37,5 28 31,8 27 30,7

1 Đất đai VPĐKĐấtđai 2.298 200 2.498 2.146 85,9 213 9,9 1845 86 88 4,1

Tổng 2.500 259 2.759 2.234 81 246 11,0 1.873 83,8 115 5,1

2 Khoáng sản 22 2 24 10 41,7 5 50,0 2 20,0 3 0,0

3 Tài nguyên nước 218 11 229 172 75,1 108 62,8 55 32,0 9 5,2

4 Môi trường 150 110 260 110 42,3 77 70,0 23 20,9 10 9,1

5 Biển và Hải đảo 1 5 6 5 83,3 0 0,0 5 100 0 0,0

Tổng cộng 2.891 387 3.278 2.531 77,2 436 17,2 1.958 77,4 137 5,4

II. Tiếp nhận qua Hệ thống Chi 
nhánh VPĐK đất đai 155.701 4.561 160.262 157.512 98,3 35.674 22,6 119.585 75,9 2.253 1,4

TÔNG CỘNG 158.592 4.948 163.540 160.043 97,9 36.110 22,6 121.543 75,9 2.390 1,5



PH V L vc 2 
Z/ SỞ \A DANH MỤC ĐÈ TAI, Dự ÁN NĂM 2019
Lg] TĂI Báo cáo số j5 /BC-STNMT ngày tháng 01 năm JO/0 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
l^\yÀ MÔI TRƯỜNGy ' W

STT Tề^đề tài, dự án Phòng/đơn vị tham 
mưu thực hiện

Tiến độ thực hiện
(Nội dung công việc đang thực hiện) Ghi chú

1.

Đề án “Tăng cường quản lý đất đai 
có nguồn gốc từ nông trường, lâm 
trường quốc doanh do các công ty 
nông nghiệp, công ty lâm nghiệp 
không thuộc diện sắp xếp lại theo 
Nghị định số 118/2014/ND-CP, Ban 
Quản lý rừng và tổ chức sự nghiệp, 
hộ gia đình và cá nhân sử dụng”.

Chi cục Quản lý đất 
đai Đã hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt

Công văn số 
355/UBND- 
TH ngày
13/3/2017 '

9
Dự án tổng điều tra, đánh giá tài 
nguyên đất đai giai đoạn (2015 - 
2020) trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Chi cục Quản lý đất

- Đã hoàn thành dự án, trình UBND phê duyệt kết quả báo 
cáo về Bộ TN&MT Dự án thành phần 1: “Điều tra, đánh 
giá thoái hóa đất kỳ đầu tỉnh Kiên Giang” và Dự án thành 
phần 2 “Điều tra, đánh giá về chất lượng đất, tiềm năng đất 
đai tỉnh Kiên Giang”.
- Đã thẩm định xong phần khối lượng và giải pháp kỹ 
thuật của đề cương, dự toán và đã trình UBND tỉnh thành 
lập Hội đồng thẩm định Dự án thành phần 3 “Điều tra, 
đánh giá ô nhiễm đất tỉnh Kiên Giang” và Dự án thành 
phàn 4 “Điều tra, phân hạng đất nông nghiệp tỉnh Kiên 
Giang”.

đai i
1

TÀ’
'ẠvÀ M

3. Dự án “Xây dựng hệ thống hồ sơ địa 
chính và cơ sở dữ liệu đất đai”

Chi cục Quản lý đất 
đai

- Đã hoàn thành dự án, chuyển giao về cho địa phương 
quản lý, khai thác: Thành phố Rạch Giá, Hà Tiên:
- Đã hoàn thành dự án, dự kiến chuyển giao về cho địa 
phương quản lý, khai thác trong năm 2020: Các huyện 
Châu Thành, Giang Thành, Kiên Hải.
- Đã hoàn thành 01 công đoạn (đo đạc lập bản đồ địa
chính) và đang triển khai 02 công đoạn còn lại (kê khai, 
đăng ký cấp Giấy chứng nhận; xây dựng cơ sở dữ liệu): 
Các huyện Kiên Lương, Hòn Đất.



STT Tên đề tài, dự án Phòng/đơn vị tham 
mưu thực hiện

Tiến độ thực hiện
(Nội dung công việc đang thực hiện) Ghi chú

- Đang thực hiện công đoạn đo đạc lập bản đồ địa chính: 
Các Huyện Gò Quao, Vĩnh Thuận; Phú Quốc (phần đất 
rừng phòng hộ).
- Đã tổ chức đấu thầu, chuẩn bị thi công dự án: Huyện An 
Minh.
- Đã thuê đơn vị tư vấn lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán, 
chuẩn bị trình ƯBND tỉnh phê duyệt trong đầu năm 2020: 
Các huyện An Biên, ư Minh Thượng, Tân Hiệp, Giồng 
Riềng.

4.

Dự án “Lập hồ sơ ranh giới sử dụng 
đất, đo đạc lập bản đồ địa chính và 
cấp giấy chứng nhận đối với công ty 
Nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh”

Chi cục Quản lý đất 
đai Đã hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt

5.

Dự án Tăng cường quản lý đất đai 
và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG sử 
dụng vốn vay của Ngân hàng thế 
giới)

BQL Dự án

- Tổ chức lập thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng cơ sở dữ 
liệu đất đai cho 02 huyện Tân Hiệp và Giồng Riềng.
- Đã trình Ngân hàng Thế giới cho ý kiến về Kế hoạch 
phát triển dân tộc thiểu số.
- Đã trình Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kể hoạch điều 
chỉnh dự án, kế hoạch thực hiện đến năm 2021.

5^

sở

6.
Đề án “Số hóa dữ liệu hồ sơ địa 
chính và phân loại, sắp xếp kho lưu 
trữ tại Văn phòng Đăng ký đất đai”

Văn phòng Đăng ký 
đất đai Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

f«ƯỜN

7.

Dự án “Điều tra, đánh giá khoáng 
sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang để 
lập quy hoạch thăm dò, khai thác, 
chế biến, sử dụng và dự trữ khoáng 
sản cho giai đoạn 2020 - 2030”.

Phòng Khoáng sản
Đang rà soát, chỉnh sửa đề cương và dự toán kinh phí để 
trình ƯBND tỉnh phê duyệt

Công văn số
4429/VP-
KTCN ngày 
29/7/2019 '

2



STT Tên đề tài, dự án Phòng/đơn vị tham 
mưu thực hiện

8.

Đề án “Trám lấp giếng khoan không 
sử dụng tại các huyện An Biên, An 
Minh, Vĩnh Thuận và u Minh 
Thượng”

Phòng Tài nguyên 
nước

9.

Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên 
nước và lập quy hoạch tài nguyên nước 
tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2015 - 2025 
và tầm nhìn đến năm 2035”

Phòng Tài nguyên 
nước

10.
Dự án “Lập danh mục hành lang bảo vệ 
nguồn nước trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang”

Phòng Tài nguyên 
nước

11.
Dự án “Đánh giá khả năng tiếp nhận 
nước thải, sức chịu tải của nguồn nước 
trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”

Phòng Tài nguyên 
nước

12. Đề án “Truyền thông về bảo vệ môi 
trường nông thôn”

Chi cục Bảo vệ môi 
trường

13. Dự án “Thiết lập và quản lý hành lang 
bảo vệ bờ biển tỉnh Kiên Giang”

Chi cục Biển và Hải 
đảo



Tiến độ thực hiện
(Nội dung công việc đang thực hiện) Ghi chú

Hoàn thành nghiệm thu gồm 758 giếng theo kế hoạch năm 
2019

Công văn số 
355/UBND-
TH ngày
13/3/2017 '

Hoàn thành nghiệm thu trình UBND tỉnh phê duyệt

Hoàn thành nghiệm thu trình UBND tỉnh phê duyệt

Công văn sổ
355/UBND-
TH ngày
13/3/2017

Đã trình xin chủ trưomg của UBND tỉnh và được chấp thuận 
triển khai thực hiện

Công văn số
2851/VP-
KTCN ngày
21/5/2019

Đảng tổng hợp, chỉnh sửa hoàn chỉnh đề án để trình UBND tỉnh 
phê duyệt theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng thâm 
định nghiệm thu

Công văn số
355/UBND-
TH ngày
13/3/2017

Công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và 
Môi trường, UBND tỉnh về dự thảo Danh mục các khu vực phải 
thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Công văn số
355/UBND-
TH ngày
13/3/2017

3
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PHỤ LỤC 3
ỤC VÀN BẢN QPPL THAM MƯU BAN HÀNH NĂM 2020

/BC-STNMT ngày yb thảng ỖJ^ năm £&t.o của sỏr Tài nguyên và Môi trường)

STT
M<5( TnưỜNG' 

Tên văn bản /

-prn------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------—--------- ----------------- -----------------------------------------

*//
y Nội dung Phòng/đơn vị tham mưu 

thực hiện

1. Quyết định

Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu 
hồi đất (Điều chỉnh Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND 
ngày 17/6/2015 và Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 
06/7/2018 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Chi cục Quản lý đất đai

2. Quyết định Quy định góp quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư Chi cục Quản lý đất đai

3. Quyết định
Quy định về việc thu hồi đất đối với trường họp không đưa đất 
vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng trong khu công nghiệp, Chi cục Quản lý đất đai
khu Che xuat, cụm cong nghiệp, láng nghe

4. Quyết định
Sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa 
bàn tỉnh

Phòng Tài nguyên nước



(Kèm
- '‘ỉ
cáo sô' 

sở

PHỤ LỤC 4
ỘT SỐ NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 
r /BC-STNMT ngày thảng Oi năm^ổLíO của Sở Tài nguyên và Môi trường)

STT

----- Hol 1 ™ pin------------------------------------------------------------------------------------------  
V-Mâ' trưònc/ì ị

/.*/ Nôi dung/Nhiêm vu
^4-jr.FH 

Phòng/đơn vị tham mưu 
thực hiện

1.
, , , ,

Xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ 
máy; kế hoạch tuyến dụng viên chức Văn phòng Sở

2.
Trình thẩm định, phân bổ và giao dự toán ngân sách năm 2020; xây dựng dự toán 
ngân sách năm 2021 và kế hoạch 03 năm 2021 - 2023 Phòng Kế hoạch - Tài chính

3.
Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành; đẩy mạnh công tác thanh tra trách 
nhiệm đối với các cơ quan, đơn vị trong công tác tham mưu quản lý tài nguyên và 
môi trường

Thanh tra Sở

4.
Tham gia lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 
2050; lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Chi cục Quản lý đất đai

5.
Tổ chức thẩm định, trình ƯBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện 
năm 2021 trước ngày 31/12/2020

Chi cục Quản lý đất đai

6.
Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự 
án có sử dụng đất trồng lúa, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng thực hiện trong 
năm 2020

Chi cục Quản lý đất đai

7. Tổ chức thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai Văn phòng Đăng ký đất đai

8.
Xây dựng kế hoạch khảo sát, kiểm tra hoạt động đo đạc bản đồ của các tổ chức 
được cấp phép, kiểm tra hiện trạng các công trình xây dựng đo đạc và bản đô

Phòng Đo đạc Bản đồ và Viễn 
thám



9.
Triển khai Danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ; trình UBND tỉnh 
phê duyệt kế hoạch và xây dựng phương án kinh phí cắm mốc hành lang bảo vệ 
nguồn nước

Phòng Tài nguyên nước

10.
Thực hiện dự án điều tra địa chất về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; xây 
dựng phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong 
quy hoạch tỉnh

Phòng Khoáng sản

11. Xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 5 năm (2016 - 2020) Chi cục Bảo vệ môi trường

12.
Thực hiện hoàn thành kế hoạch quan trắc môi trường năm 2020 trên phạm vi toàn 
tỉnh

Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và Môi trường

13.
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến 
đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

Phòng Khí tượng thuỷ văn và 
Biến đổi khí hậu

14. Thực hiện hoàn thành và công bố Danh mục hành lang bảo vệ bờ biển Chi cục Biển và Hải đảo

15. Thực hiện xác định chiều rộng, ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển; cắm mổc giới 
hành lang bảo vệ bờ biển Chi cục Biển và Hải đảo

16.
Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch 05 năm về Chiến lược phát triển bền vững 
kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Chi cục Biển và Hải đảo


