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BAO CÁO
Cong tác quãn 1 dat dai, tài nguyen môi trtrông trên dja bàn thj xa
6 tháng du nàm, nhim vy tr9ng tam 6 tháng cui nãm 2020
PHAN TH NHAT
TINH HINH KET QUA THIJ'C HIN 6 THANG DAU NAM 2020
1. Nhii'ng kt qua dt thrqc.
1.1. Cong tác quail 1 Nhà ntr&c v dt dai.
a. J4 c4t giá'y chth'zg nhn quyn th dyng dat và dáng kj the chap quyên
sz dyng dá't.
- UBND huyn (nay là UBNID thj xa) dã cp giy CNQSD dt dixgc cho
3406 trir&ng hçip, trong do: C.p mói 457 tru?ng hcp; Chuyên nhi.rçing 1099
trung hcip, c.p &M - cp li 321 trixOng hçip; thira kê, tang cho 1529 trumg hçip.
- UBND huyn (nay là UBNID thj xä) d tip nhn và dang k th chip,
xoá clang k2 th ch.p quyn sir diing dt cho 2062 h gia dInh, cá nhân theo quy
djnh, trong do: Xoá clang k th chp 632 trumg hqp và clang k) th chap 1407
tru?ing hcxp, thay di ni dung th ch.p cho 23 tnr&ng hçip.
b. V thu hi da't, tMm djnh dr toán bi thu'àng:
- V thu hi dt: UBND huyn (nay là UBND thj xã) dã thirc hin thu hM
Mt di vth 31 dr an, vâi thng din tIch thu hôi là 82,19 ha.
- Dã phê duyt 198,1 dng tin bi thuing, h trçi GPMB cho các di
ti.rcmg bj ãnh hu&ng bâi các dir an trên dja bàn.
c. L2p quy hogch chi tilt khu dan cit nông thón, djnh giá dlt, dá'u giá da't,
giao dlt, cho thuê dat.
- UBND huyn TTnh Gia (nay là UBND thj xã) lip, phê duyt quy hoach
chi tit khu dan cix, xen cix cho 03 xä gm Djnh Hãi, Thanh ThUy, TriRing Lam;
Diu chinh m.t b&ng quy hoach khu dan cix cho xa Nghi Scm, xã Tan Trithng và
phixng BInh Minh.
- Xác djnh giá khâi dim, phê duyt phmmg an Mu giá và t chirc Mu giá
thành cong các mt bang quy hoch phuing Tan Dan và xã Thanh Thüy. Hin
ti dã phê duyt phuong an Mu giá di vth mt bang khu dan cix ti phu&ng Hâi
Thanh, phung Xuân Lam và sê só'm hoàn thin quy trInh d t chirc Mu giá;
Dang giao cho phông chuyên mon th.m djnh phuong an Mu giá Mt ti cac mt
btng thuc các phithng Hái Ninh, Hâi 1-lOa và xã Nghi Son. Xác djnh giá thuê
Mt di vói hO ông Lun i Hãi Thanh và 04 hO ti khu tái djnh cix xã Hài Yn.
- Phi hap vói sO Tài nguyen và Môi tru&ng to chüc kiém tra thirc dja khu
Mt thuOc Khu F cüa cOng ty Xi màng Nghi San d bàn giao 1i cho Ban quân 1
Khu kinh t Nghi San và các khu cong nghip quàn l; Ban hành van bàn gui
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Cong ty xi mäng Nghi San d hoàn thin h sci thu hi dt di vri muang thoát
rnr&c thai cüa cong ty tai xã Hâi Thuçing.
d. V 1p ki hogch th dyng da'r, tho'ng kê, kié'm kê dá't dai
- Hoàn thin k hoch sir dung dt nàm 2020 cüa UBND huyn TTnh Gia
và duçc UBNID tinh Thanh Hóa phê duyt tti Quyêt djnh so 1880/QD-UBND
ngày 26/5/2020.
- Hin nay UBND Th xã dang don doe, chi do phông Tài nguyen & MOi
trlr&ng thirc hin vic rà soát thng kê, kiêm kê dat dai 5 nàm giai don 20152019 và l.p bàn d hin trng s'r diing dt näm 2019 (Dii kiên báo cáo UBND
tinh trong tháng 8/2020).
1.2. Cong tác quãn 1 Nhà nu'oc v khoáng san
- Chü trI và pMi hçp vth các dan vj có lien quan kim tra quân 1 các ni
dung v quail 1 Nhà nithe trong hot dng khai thác khoáng san ti dja bàn các
xâ Thj Trn; Ngày 23/3/2020, IJBND huyn phôi hcip vó'i Cong an huyn Tinh
Gia t chüc kim tra, xi:r 1 hott dng khai thác khoáng san trái phép (Dt) ti
thôn Trii?ng San xã Phü Lam, huyn Tinh Gia;
- T chüc lam viéc vói UBND xâ Phü Lam và xä Hài Nhân kiêm tra lam
rö vic khai thác dat trái phép trên dja bàn. Tai thi dirn kim tra, tii các vj trI
nêu trên khOng phát hin eó hoat dng khai thác, tuy nhiên, có dâu hiu cüa vic
dao, müc, vn chuyn dat. Doàn kiêm tra dã yêu câu UBND xã Phü Lam,
UBND xä Hài Nlhân tang cung cOng tác kim tra, phát hin và kp thôi xü l
các dôi tuçYng vi pham theo thâm quyên.
- Phi hçp vói Si Tài nguyen và Môi tru?mg t chirc bàn giao ngoài thirc
dja các moe gii theo Giây phép khai thác mó dá vôi lam vt 1iu xay dirng
thông thuäng duc Chü tjch UBND tinh Thanh Hóa cp cho cong ty c phn
dâu tu xây dmg và thuang mai Nhân Nam (Giy phép s 82/GP-UBND ngày
29/5/2019).
- Ban hành k hotch và thành 1p Doàn kim tra, x1r l vi phrn trong hott
dng khai thác, tp két, kinh doanh khoáng san trái phép trên dja bàn huyn.
- Ban hành 02 vAn bàn chi dio UBND các xã, thj trân tang cung cong tác
kim tra, xi:r 1 tInh trng khai thác khoáng san trái phép trên da bàn (Cong vAn
s 1045/UBND-TNMT ngày 10/4/2020 và Cong vAn s 1793/UBND-TNMT
ngày 10/6/2020).
1.3. Cong tác quãn 1 Nhà ntc v bão v môi tru'ông, tài nguyen nithc,
Bin và Hãi Dão
a. Cong tác quán lj Nhà nzthc v mOi tru'àng:
- Trin khai thirc hin K hoch s 29/KH-UBNID ngày 11/02/2020 cüa
UBND huyn v K hoach kim tra vic thirc hin pháp lu@t ye Bão v môi
tru&ng nAm 2020 tren da bàn huyn TTnh Gia; Quyet djnh so 1228/QD-UBND
ngày 28/02/2020 v vic thành 1p Doàn kim tra vic chap hành Pháp lut trong
lTnh virc bâo v môi trung tren dja bàn huyn TTnh Gia nAm 2020. ChU trI thijc

3
hin kim tra và ph& hcip vó'i S Tài nguyen và Môi trithng, Ban quán 1 Khu
kinh tê Nghi Son va KCN kim tra di vâi 16 co s san xut, kinh doanh cüa 17
don v vói 26 luqt (Cong ty TNHH Innovgreen, Bn xe Nghi Son, Bnh vin Da
khoa Quôc té Hccp 1irc, Cong ty TNHH Well union, Cong ty TNHIH Megarig
indust tries, Nhà may 1uyn can thép Nghi Son, Tram than Nghi Son cUa Cong
ty than Thanh Hoa, Nhà may L9c hóa du Nghi Son, Bnh vin da khoa khu vrc
TTnh Gia, tram nghiên xi mäng Long Scm, mO dá cUa Cong ty TNHH Giang
Son, Xi.râng san xuât nuâc m&rn Thanh Hi.rong - Cong ty CP nuâc mAm Thanh
Hucrng, To hqp tác Se Lien, To hcp tác Hang Nam, Cong ty CPDT ha tang và
do thj Hãi An, Cong ty DT XD và PTCT Ha Ni, Nba may Bao bI Miza).
- UBND huyn ban hành k hoach s 86/KH-UBND ngày 16/4/2020 v
Kê hoach Th%rc hin quail i rae thai nhira dai duong trên dja bàn huyn TTnh
Gia den nAm 2030.
-Lam vic vôi UBND 02 x Djnh Hài và Hâi Nhân v thirc hin tiêu chI
so 17 ye rnoi truô'ng trong xay dirng nông thôn mOi 2020. Thirc hin vic giám
sat, don doe Cong ty TNHH Xuân Thành Cong và Cong ty CPMT Nghi Son
trong vic thu gom, vn chuyên và xir l cht thai rn sinh hoat trên dja bàn 06
xa, thj trân (bao gm cã xA Hái Hèa cu).
- Rà soát và 1p danh sách CáC co s& gay ô nhim môi truô'ng nghiêm
trng trong khu dan, buc phâi di'ing hoat dng hoc di di vào CáC KCN, CCN,
lang nghê trên dja bàn, báo cáo S& Tài nguyen và Môi trung.
- Tham gia nhóm k thut do UBND tinh thành lap, thirc hin giám sat
môi trung déd vói Nhà may 19c hóa du Nghi Son.
- Th.m dnh k hoach BVMT di vâi 05 dir an, tham gia Hi dng báo
cáo dánh giá tác dng môi tnrô'ng, cài tao phiic hi môi trithng di vâi 10 dir an.
- Tham muu UBND chi dao UBND các xâ, thj trn tip tijc thrc hin tat
Nghj quy& sa 05-NQ/TU ngày 18/8/20 16 cüa Ban chp hành Dãng b tinh v
tang cithng sir lânh dao cüa Dâng dai vâi cong tác bào v môi trixàng dn näm
2020, djnh huâng dn nàm 2025 và Báo cáo so kêt 4 näm thrc hin các chi tiêu
Nghj quyt 5a 05-NQITU ngày 18/8/2016 ci:ia Ban chap hành Dàng b tinh.
- Ban hành k hoach sa 1 14/KH-UBNID ngày 09/6/2020 v T cht'rc cac
hoat dng thuc "Tháng hành dng vi môi trung" huâng áng Ngày Môi trumg
th giâi 05/6/2020.
b. Cong tác quán lj Nhà nzthc ye' tài nguyen nuóc.
- To churc kim tra vic xá nuóc thai cüa COng ty ca phn DTXD và phát
trin cong trInh Ha Ni, Cong ty cô phân dâu tix ha tang và do th Hái An; phôi
hp S Tài nguyen và Môi trithng kim tra xâ nuóc thai dOi v&i Cong ty TNHH
Well Union, Cong ty CP Gang thép Nghi Son, Cong ty Cp Anh Pht, Bnh vin
Da khoa Quac t Hcip 1irc. Dôi vâi cong ty cô phân dáu tu ha tang và do thj Hâi
An: hin dä dung mi hoat dng nuOi torn, hin dang trong qua trInh tháo dc
trang thi& bj phvc v1i nuOi tOrn và t chirc san lap mt bang theo dung dir an
duqc duyt. Dai vi cOng ty ca phn DTXD yà phát trin cOng trInh Ha Ni hin
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vn con 01 ô dang t chirc nuôi cong ty cam kt s drng và t chirc trin khai
thirc hin dir an theo dung chü truong du tu. Ngoài ra, trén mt bang d an cUa
cong ty cOn 01 h chua giãi phóng duçic mt bang là h ông Trn Van Anh, hin
gia dInh ông Anh van tO chirc nuoi tom (04 o), Doàn kim tra dä yêu cu gia
dInh di'rng mci hoit dng.
- Tham mu'u cho UBND huyn chi dto các &m vi cO lien quan to chüc
các hot dng hi.râng irng ngày Dt ngp niióc th giOi 02/02/2020, t chirc treo
bang zôn, khâu hiu dé hithng üng.
- Huâng dn UBND các xa, thj trn, các don vj thirc hin dang k vic
khai thác mrôc ngâm vi UBND xâ, thj trtn theo quy djnh.
c. Cong tác quán lj N/ia nzthc v Bién và Hái dáo.
- PMi hçip Si Tài nguyen và Môi trung tin hành kim tra vic thrc hin
các ni dung theo kê hotch PSC tràn du dä duçic UBND tinh phê duyt di
vói các &m vj, kiêm tra vic thirc hin phuong an nhn chIm chat nio vet di;
tham gia Hi dOng thâm djnh Ke hotch lXng phó s1r cO tràn dâu di vi dir an có
hot dng kinh doanh, 4n chuyên xàng du trén da bàn huyn.
- Ban hành k hoich s 105/KH-UBND ngày 28/5/2020 v K hoch T
chuc các hott dng huing 1rng "Tun 1 Biên và Hãi dâo Vit Nam 2020" và
"Ngày Dai ducing th gii 08/6" trén dja bàn huyn; PMi hçip vO'i Hi lien hip
phii nt Vit Nam huyn th chuc ra quân dn v sinh môi tru&ng khu v1rc Bin
Hâi Hôa. Bui ra quân dâ thu hut duqc dông dão tng 1p nhân dan tham gia,
qua do gop phn nâng cao nhn thuc cüa nguäi dan trong bão v môi truOng,
dtc bit là môi tru1ng Bin.
d. COng tác thdm d/nh h sd v mOi trzedng.
- Cir can b tham gia các hi dng thm dnh dánh giá tác dng môi
truOng, dij an cài tto phic hi môi truOng d6i vâi 12 dir an trên dja bàn huyn.
- DA thm djnh cp giy xác nhn dang k d an BVMT, K hoch
BVMT dôi vOi 05 du an.
1.4. V giãi quyt do'n thir kin ngh, d nghj, khiu n1i.
TInh dn ngày 15/6/20 19 UBND huyn dä tip nhn 72 don thu kiên nghj,
d nghj, khiêu nai cüa các h gia dInh cá nhân trong cong tác cp giy chfrng
nhn quyn sü diing dt, giãi phóng mt bng tranh chap dt dai, kin nghj xü l
o nhim mOi tnrOng..., trong dO 61 dan thu tip nhn mâi và 11 don thu chua
duqc xir l tü nAm 2019 chuyn sang (Da thirc hin giâi quyt 1n du duçc 39
don, hin dang giài quyt hoc chuyn don v UBND xA, th trân giài quyêt theo
thm quyn 33 don).
1.5. Vic thirc hin các chi tiêu durçrc giao ti Ph luc so 5 ban hành
kern theo Quyt dnh s 820/QD-UBND ngày 21/01/2020 cüa UBND huyn
Tinh Gia
Dã chi dto, dOn dc, huo'ng dn di vâi UBND các xä, phuOng trong vic
thirc hin chi tieu thu gom, xr l cht thai ran sinh hot trên da bàn huyn theo
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Quyt ctjnh s 820/QD-UBND ngày 2 1/1/2020 cüa UBND huyn. Dà Co 25/31
xâ, phii?mg triên khai thu gom, vn chuyên, xü i rae thai sinh hot tp trung.
Hin nay con 6 xã, phuing (Phü Lam, Phü San, Ng9c LTnh, Các San, Djnh Hài
và Hâi An) chua thirc hién trin khai thu gom, xir l rae thai tp trung, ma các h
dan hin thing tir xü l rác sinh boat bang phuong pháp dot thu cong và chôn
lap. Khôi 1uçing rác sinh hoat phát sinh trén da uóc tInh 53.927 tn!näm, khi
lisçng phát sinh den ngày 10/6/2020 uâc tInh khoâng 24.267,12 tan; khi luçng
thrçic thu gom, x1r 1 uâc tInh dat 22.325,75 tan, dat 92,0% so vói khi luçing
phát sinh den th?ñ diem hin tai (dan ngày 10/6/2020), dat 41,4% so vâi cà 11am.
2. Tim tii, hin ch, khó khàn và vtrO'ng mac
2.1. Cong tác quãn I Nhà niroc v dt dai
- Vic xác djnh ngun gc dt trong cong tác thu hi dt, cp giy chimg
nhn quyên sü diing dat cOn gp nhiu khó khän do h so dja chinh không day
dU, d.t bit là các giy tY d xác djnh thôi dim, ngun gc sr diing d.t thrçc
quy djnh tai diêu 100 Lut Dat dai nàm 2013; Vic th%rc hin b thu tiic hành
chInh ye dt dai (Cap mói, cp lai, chuyn nhuçing, chuyn miic dIch 51r diing
dt, ting cho, tht'ra k, th chp, xóa däng k th chp, thay di ni dung th
chap quyn sir diing dAt...) trà qua b phn tip nhn mt cira, mt cra lien
thông nhiu ho so cOn qua htn.
- Cong tác quàn l dAt dai, quàn l quy hoach, k hoach si:r diing dAt & co s&
chua dixçc quan tam, có lTnh virc cOn buong lông, cOn có biêu hin dun day, né
tránh khi giài quyêt tranh chp dAt dai & co s&.
- Vic cp giy chimg nhn Quyn sir diing dAt di v&i các triRrng hçip sir
dicing dAt duçic UBND xã giao khOng dung thâm quyn gp nhiu khó khän do
nhiu h gia dInh, cá nhân cQng nhu UBND các xa d tht lac h so giao dAt trái
thâm quyên, dtc bit là phiêu thu, biên bàn bàn giao dat dAn den vic xác djnh
vin tIch giao dat, vic hoàn thành hay chua hoàn thành nghia viii tài chInh
khOng dü co s&. Nhiu vj trI dAt duçic giao không dung thm quyn di chiu
quy hoach hin nay khOng phü m1ic dIch quy hoach dAt 6', do do theo quy djnh
các tru&ng hçip sà dung dAt không phü hcip v6'i quy hoach se không dugc xem
xét cp giy chirng nhn quyn sir dung dAt, diu nay tao nen sr không dng
thun giüa các h.
- Vic xác dnh han muc dAt duGc cong nhan di v6'i thüa dAt có vu6'n, ao
cüng thua dat có nba & hInh thânh tru&c ngây 18/12/1980: UBND tinh và s6' Tài
nguyen và Môi triiO'ng dâ có các van bàn huó'ng dAn thrc hin. Theo do, vic
xác djnh han muc cOng nhn dAt & khOng qua os 1n han muc giao dAt & tai dja
phiiong chi duçc áp dung di vâi các tru6'ng hcp có ten tren trong s mic kê
ho.c s dang k rung dAt theo Chi thj 299/TTg ngây 10/11/1980. Vic áp ding
di vâi các tru6'ng hçip khác gp nhiêu khó khàn.
- Trin khai vic dAp giy chfrng nhtn quyn sir dung dat nông nghip cho
các xã dâ thirc hin xong cOng tác dOn diên dôi thua tr 0 thua nhO thânh ô thüa
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lan con chum ành hithng dn quyn 19'i cüa ngithi dan và qua trmnh thu hi dt
thirc hin các dii an.
- Cong tác diu hành can b tai mt s xà cOn nhiu bt cap, mt s can b
dja chInh ngoài vic chuyên mon cOn kiêm nhim them các nhim vii khác. VI
4y, cong vic cOn bj phân tan, ãnh huàng dn vic hoàn thin h sa cp xä
trong cong tác thu hi dAt, cp giy chi.rng nhn quyn sU diing dAt có 1iic chua
kjp thii. Thñ gian vüa qua, thrc hin d an luân chuyn can b da chInh mt
s xâ nell vic tip c.n vâi h sa va dja bàn cUa các can b mâi cOn chua kjp
thri gay ành huang tâi tin d tham muu cho UBND xä trong qua trInh thirc
hin nhim v1i. Da s các can b ctja chInh cp xã không duçc dào to chuyên
mon v bào v môi tru'O'ng, tài nguyen nixâc, khoáng san nên cong tác tham mixu
tai các linh vise nay cho UBND các xã, thj trn cOn hn chê;
- Trên dja bàn huyn có nhiu di,r an yêu cu tin d gp d bàn giao mt
btng nhu dir an du?mg t1r Quc l 1A dan diam dAu tuyan du&ng Dông Tây 4 di
Câng Nghi San, du&ng Dông Tây 1 kéo dài (qua xà Xuân Lam, Phü Lam, Tric
Lam); dir an nâng c.p, cài t?o lithi din; dir an xây dirng them mt dan nguyen
câu vuçt tti xà Tan Trixang, Mai Lam và Tüng Lam dc bit là di,r an xây dirng
tuyan dis?ng Cao t& Bc — Nam dotn qua dja bàn th xã và di,r an dis?ing day
500kv dAu ni nhà may Nhit din Nghi San vào h thng din quc gia ... nên
các can b thm dnh cüa các phOng, ban tp trung cho các dir an nay nên lam
ành his&ng dan vic thm djnh cUa mt s các dij an khác.
2.2. Cong tãc quãn 1 Nhà ntro'c v môi trithng, khoáng san, tài
nguyen ntr&c
Thj xã Nghi Son có da bàn rng, dc bit là Khu kinh t Nghi San nên
cac dir an dã, dang du tu vào huyn dAn dan gia tang các tác dng dan môi
trisang, tài nguyen nuac. Mt khác sa hucmg can b quàn l v mOi tnuang, tài
nguyen nuâc, khoang san cOn hn cha, cp xä chisa có can b chuyên trách va
môi trixông, khoáng san, tài nguyen nuâc, da s là kiêm nhim. ChInh vi vy dã
gp khOng It khó khàn trong cong tác quãn l Nhà nithc trên các linh virc môi
tnuing, tài nguyen iliac, khoáng san.
Cong tác quàn l nhà nuó'c v môi tris&ng, tài nguyen nuac có chuyan han
nhung chija hiu qua, trach nhim cüa cp üy, chInh quyan mt s xâ không
duçc quan tam dung mirc, nhiu ni dung büc xüc chua duçc tp trung giãi
quyat nht là van d ô nhim mOi tnuang tai các xã yen bian nhis Hâi Thanh, Hài
BInh, khu virc cãng cá Ltch Bang, khu du lch Hài HOa...
Cong tác quail i Nba nu&c va môi trithng, tài nguyen nuac và khoang san
O cp xã cOn chisa duoc quan tam dung mlrc, tai dja bàn mt so xà cong tác quàn
1 chisaa t& dAn dan dang cOn din ra các ho?t dng khai thác khoáng san trái
phép dAt, cOt san 1p (khai thác th phi).
Vic giài tOa các truang hcip ban hang rong, h9p ch ca ti khu v1rc dâi cat
yen bian cüa Khu du lich Hâi HOa chua duac xü l' dirt diam...
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PHAN TH HA!
NHIM VJ VA GIAI PHAP TRQNG TAM 6 THANG CUOI NAM 2020
1. Mijc tiêu, nhim vi
1.1. Cong tác quãn 1 Nhà zuro'c v dt dai
- V cp gi.y chirng then quyn sir ditng dAt: Tip tiic tang cuông, chi do
UBND các xä, thj trn hoàn thin h so cp giy chrng nhn trInh UBND th xã
k cap giây chimg nhn quyn s1r d1ing dAt cho các h dü diu kiin; Rà soát, tp
trung giãi quyt d6i vcii trumg hqp dAt giao không dung thm quyn truâc ngày
01/7/2004 trong cong tác cp giy chi'rng nhn quyn sü dung dat. Kjp thôi
hi.rOng dAn 1p h so và thm dnh các thu tiic chuyn nhuçing, chuyn di, thüa
k, th chap quyn sà d%lng dAt cho nhân dan theo quy djnh cüa Pháp lut.
- V quy hotch sir dung dAt: Hrnng dAn các xâ, phuông cia duçc ghi trong
k hoach dAu giá dAt 1p quy hoach chi ti& dAt & khu dan Cu, hoàn thin thu tçic
M chirc dAu giá, thu tin si:r diing dAt cho nhân dan theo quy djnh cüa Pháp 1ut.
- V bi thu&ng giài phóng rnt bang tái djnh Cu: Tp trung trong cong tác
thu hi dAt, phé duyt dr toán bi thu&ng di v&i các dij an, dc bit cn tp
trung cao cho các di,r an tr9ng dim trên da bàn thj xä, các dir an xây drng co s&
h t.ng phiic vi Khu kinh t Nghi San, Các dir an trong dim cüa tinh trên da
bàn nhu dir an Cao thc bc — Nam, Dir an du&ng din 5 00KV dAu ni Nhà may
nhit din 2 vào luâi din QUC gia, Dr an QUC l 1A dn dim dãu du&ng
Dông tây 4...
- Hoàn thành kim kê, tMng kê dAt dai 5 nAm giai doin 2015-2019 và 1p
bàn d hin trng s1r diing dAt nàm 2019 huyn Tinh Gia; thirc hin vic 1p, cp
nht, chinh l M so dja chInh; XáC djnh giá dAt d dAu giá quy6 sir diing dAt,
muc thu tin s1r diing dAt, tin giao dAt, thuê dAt theo thm quyn.
- Tp trung chi dao, giài quyt cac don d nghj, kin nghj, khiu nai cüa
nhân dan c1c bit là các don thn dQng chua giãi quyt xong. Dng th&i có k
hoach d kim tra, thanh tra trách nhiêm di v&i UBND các xa, phuông, can b
cia chInh, môi tru&ng trong cong tác quãn l nhà nu&c v dAt dai, tài nguyen,
khoáng san, mOi tru?mg trên dja bàn.
1.2. Cong tác quãn I Nhà ntr&c ye Bão v môi trtrô'ng, tãi nguyen
ntr&c, khoáng san
- T chuc tuyên truyn, giáo dic nâng cao nhn thüc cho các t chuc, h
gia dInh, cá nhân v bão v mOi tru&ng, báo v tài nguyen nu&c, khoáng san.
- Phi hçip vOi S& Tài nguyen và Môi tru&ng t chirc lap ttp huân v sinh
mOi tru&ng nOng thOn cho 02 xâ dàng k v dIch NOng thôn mói nàm 2020 là
Djnh Hài và Hâi Nhân. Tiêp tue kim tra, hu&ng dIn 02 xä Dnh Hãi, Hâi Nhân
thirc hin tiêu chI 17 v mOi tru&ng trong xay drng nông thôn mâi.
- Xây dimg và trin khai d an thu gom, vn chuyn, xr l cht thai rn
sinh hot trên dja bàn th xà Nghi Son.
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- Tip tic trin khai thirc hin K hoach s 29/KH-UBND ngày
11/02/2020 cüa UBND huyn v K hotch kim tra vic thirc hin pháp 1ut v
Bão v môi trung näm 2020 trên dja bàn huyn TTnh Gia; pMi hccp vâi cac co
quan chüc näng tiên hành kirn tra, phát hin và x1r 1 vi phm v Bão v môi
trithng, tài nguyen nu&c, khoáng san trén dja bàn th xä.
- PhM hcip vâi S& Tài nguyen và Môi truöng, các don v lien quan tin
hành kiêm tra vic khai thác và xà nithc thai vào ngun rnthc di vi các co so'
san xut kinh doanh trên dja bàn thi xà.
- Tip tiic thirc hin t& cong tác giám sat hoat dng thu gom, vn chuyn,
xi'r l rác thai sinh hott và giám sat hoat dng thu gom, 4n chuyn, xir l rác
thai sinh boat trên dja bàn 07 xâ, thj trn thuc khu do th thj trn TTnh Gia mo'
rng, giai doan 20 17-2020 (näm 2020).
- Rà soát, kim tra k hoach IXPSCTD dM vOi các t chirc các nhân có
hoat dng kinh doanh vn chuyn xàng du trén dja bàn thj xâ.
- Xây dimg k hoach trin khai các boat dng huo'ng üng các ngày l nhu
ngày Môi trizo'ng Th giâi 05/6, Tun 1 Bin Hài dão Vit Nam 2020, chin
djch lam cho Th giâi sach han nàm 2020.
- Tip nhn và thm djnh các h so v bào v môi truo'ng thuc thm
quyn theo quy djnh.
- Tip t1ic phát huy t& vai trO cüa cp xã trong quãn l tài nguyen khoáng
san thuo'ng xuyên kim tra, theo dOi các truO'ng hçip khai thác khoáng san trái
phép, vi pham v an toàn khai thác mO.
2. Giãi pháp thic hin
- Nâng cao tinh thin trách nhiêm, trInh d chuyên mon cho can b chuyên
mon tai các phOng, ban TJBND thj xà và can b dja chInh cp xa, phung.
- Tang cu&ng ngun vn cho các xâ d 1p quy hoach, do dac sau chuyn di
rung dt dc bit là các xä khó khãn, các xâ min nüi và xâ nông thôn thun tüy.
- Chü tjch UBND các xä, phu'?mg tp trung chi dao, b tn 1irc lung, xây
dmg k hoach, diu kin lam vic d dy nhanh tiên d cap giây chirng nhn
quyn si.'r diing dt o' don vj mInh; xác djnh nguôn gôc dat dé Bôi thuông GPMB
các dir an cüng nhu' hoàn thin d lam các thu tiic cap mOi, cap dôi, chuyen
nhixçng, thüa k tang cho quyen sr dicing dat.
- Giao phOng Tài nguyen & Môi tru&ng phi hçp vói các ngành hithng dn
các xa, phung cung cp day dü thông tin, sO 1iu, thâm djnh nhanh, chInh xác
h so cap quyên sir dung dat theo quy dnh cüa pháp lut, trInh ChU tjch UBNID
thj xâ k cp giy chirng nhn quyn sà diing dat cho các h dü diêu kin. Dông
tho'i xi l nhüng vithng mc nht là xác dnh ngun gc, ljch sü ye dat dai dë
dy nhanh tin d thu hi dat, bi thuo'ng giâi phóng mt bang và cap giây
chirng nhn quyn s1r diing dt cho nhân dan.
- Nâng cao trách nhim cüa chInh quyên các cap, các ngành, các doanh
nghip và nhân dan trong sir nghip bào v môi truO'ng. Giáo diic cho các tang
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lap nhân

dan nâng cao nhtn thüc coi vic bào v môi tru&ng là bào v cuc sng
cüa chInh mInh.
- Tuyên truyn v pháp lut bào v môi tru&ng, tài nguyen nithc, tài nguyen
khoáng san de nhân dan duçc bi& và thirc hiên.
- Tang cuang quail i' nba nhxâc; phi hçip vâi S Tài nguyen & MT và các
cor quan chtrc näng to chirc kiém tra, thanh tra trên 11th vire tài nguyen nuac,
môi tnthng và khoáng san.
- T chirc tp hun cho vic áp diing cong ngh thông tin trong cong tác
quán 1 nba nithc v dat dai, tài nguyen và mOi tru&ng, khoáng san trên dja bàn
cho can b cap thj xâ, cap xA, phithng.
- Quàn l chtt chê ngun tài nguyen nuâc, dng thñ thirc hin trInh tii thu
tue cp phép khai thác nuâc và xà nuâc thai theo quy djnh cüa Pháp 1ut.
Trén day là báo cáo kt qua thirc hin cong tác quán l Nba nuac trên linh
v1rc Tài nguyen và Môi trung 6 tháng du näm, nhim v'i, giài pháp thrc hin 6
tháng cui näm 2020 cüa th xã Nghi Sm./.
No'inhân:
- ThuOng trkrc HU, HDND thj xä (Báo cáo);
- Các die Uy viên BTV Thj ñy (Chi dao);
- Chü tch, các PCT UBND thj xa (Chi dao);
- Cong an thj xA (Phôi hp);
- Dáng üy, UBND các xã, phumg (P/hçp, th.hin);
- Các phOng, ban, di thuc UBNID thj xä (Thrc hin);
- Dài Truyn thanh - TH thj xã (tuyén truyn);
-Luu:VT.
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