UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HƢƠNG TRÀ
Số: 172/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - hạnh Phúc
Hương Trà, ngày 14 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020
của Phòng Tài nguyên và môi trƣờng thị xã Hƣơng Trà
UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 55/2019/NQ-HĐND ngày 16/12/2019 của HĐND thị
xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2020 của
UBND thị xã về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2020;
Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 26/02/2016 về việc ban
hành quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng
Tài nguyên và Môi trường thị xã Hương Trà;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Hương Trà
tại Tờ trình số 86/TTr-TNMT ngày 07 tháng 02 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2020 của phòng Tài
nguyên và môi trường thị xã Hương Trà với những nội dung chủ yếu sau:
I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:
- Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể công tác Tài nguyên và môi trường năm 2020
của Phòng Tài nguyên và môi trường thị xã Hương Trà;
- Làm cơ sở để phòng Tài nguyên và môi trường chỉ đạo xây dựng kế hoạch
chi tiết cho từng công việc của Phòng Tài nguyên và môi trường;
- Xây dựng phương án về lực lượng và cơ sở vật chất, phương tiện làm việc,
lập dự toán kinh phí để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ;
- Tổ chức thực hiện và phối hợp với các ngành, UBND các phường, xã tham
gia phối hợp thực hiện các công việc có liên quan theo chức năng nhiệm vụ ngành
và trách nhiệm của địa phương.
2. Yêu cầu:
Thực hiện hoàn thành kế hoạch, đúng quy định của pháp luật, chấp hành đầy
đủ chế độ thông tin báo cáo, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện từng
tháng, quý để có kiến nghị giải pháp thực hịên nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch
được giao năm 2020.
II. Nội dung nhiệm vụ, kế hoạch:

1. Về công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai.
- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên
và môi trường; tổ chức thực hiện và tuyên truyền phổ biến Luật đất đai 2013; pháp
luật bảo vệ môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, biển, hải đảo; và các Nghị
định thi hành Luật.
- Tham mưu lập quy hoạch sử dụng đất, đăng ký kế hoạch sử dụng đất hằng
năm; thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2020, công tác thống kê
đất đai hằng năm theo đúng quy định;
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện danh mục các công trình, dự án có thu hồi đất,
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực
hiện trong năm; đăng ký danh mục các công trình, dự án có thu hồi đất, chuyển
mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thực hiện
trong năm tiếp theo;
- Thụ lý tham mưu giải quyết kịp thời công tác thu hồi đất, giao đất, cho
thuê đất phát sinh trong năm đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
- Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường triển khai
công tác kê khai, đăng ký cho tất cả các thửa đất chưa đăng ký, cấp giấy chứng
nhận cho các thửa đất đủ điều kiện nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận; thẩm
định và trình phê duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các trường
hợp được trình kịp thời, đúng quy định.
- Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo xử lý, giải quyết các trường hợp
UBND xã, phường giao đất trái thẩm quyền;
- Vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu địa chính và triển khai giải quyết thủ tục
hành chính cấp độ 3 – 4 trên môi trường mạng.
- Tiếp tục tham mưu UBND thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã,
phường rà soát, đăng ký quản lý, xây dựng phương án sử dụng quỹ đất do UBND
xã, phường quản lý.
- Phối hợp các ngành, tham mưu UBND thị xã rà soát đề nghị UBND tỉnh
điều chỉnh bổ sung quy hoạch khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn.
- Phối hợp các ngành chỉ đạo thực hiện quy hoạch đất ở đô thị, đất ở nông
thôn để tạo quỹ đất đấu giá.
- Tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm
tra liên ngành để tiến hành kiểm tra tình hình quản lý nhà nước về tài nguyên và
môi trường theo quyết định 1675/QĐ-TTg ngày 28/8/2016 và chỉ thị số 01/CTTTg ngày 03/01/2018, của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường
quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, kế hoạch số 197/KHUBND ngày 27/7/2017 của UBND thị xã về triển khai thực hiện đề án tăng cường
xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020; thụ lý, tham
mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tranh chấp đất đai kịp thời, đúng thời
gian và quy định pháp luật.
- Tổ chức thực hiện tốt, kịp thời và đúng quy định của pháp luật công tác
thẩm định, tham mưu UBND thị xã phê duyệt bồi thường hỗ trợ tái định cư các

công trình thu hồi đất trên địa bàn; thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng
đất theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp thực hiện công tác định giá đất cụ thể hằng năm trên địa bàn thị
xã để thực hiện thu hồi đất, bồi thường về đất theo kế hoạch sử dụng đất được
duyệt.
- Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định, các nhiệm vụ chuyên
môn khác theo chức năng tham mưu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường
và các nhiệm vụ đột xuất do UBND thị xã phân công.
- Thực hiện công tác giải quyết hồ sơ công việc và ý kiến chỉ đạo của UBND
thị xã qua mạng điện tử; nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của cơ
quan.
2. Về công tác bảo vệ môi trƣờng
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách
pháp luật về bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu trên các phương tiện thông tin
đại chúng; tổ chức hội nghị hội thảo, xây dựng pano, áp phích… để nâng cao nhận
thức của các cấp, các ngành, các địa phương và các hộ dân trong công tác bảo vệ
môi trường và biến đổi khí hậu.
- Phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức tốt các hoạt động
về bảo vệ môi trường, hưởng ứng các ngày l lớn về môi trường, thường xuyên
phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi
khí hậu;
- Tiếp tục thực hiện tốt Đề án thu gom xử lý rác thải sinh hoạt thị xã Hương
Trà giai đoạn 2016- 2020 theo Quyết định số 891/QĐ- UBND ngày 06/8/2012;
Phối hợp các sở ngành xúc tiến đầu tư xây dựng dự án xử lý rác tại xã Hương Bình
theo chủ trương của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện quyết định số 94/2017/QĐUBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh về thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển
rác thải sinh hoạt; phấn đấu thu gom xử lý chất thải r n sinh hoạt trên địa bàn nội
thị 96; khu vực ngoại thị 87% );
- Tiếp tục triển khai các mô hình thu gom xử lý rác để làm phân vi sinh, thu
gom rác xử lý thải từ thuốc bảo vệ thực vật tại các xã, phường; phối hợp các ban,
ngành, đoàn thể triển khai thực hiện Kế hoạch Ngày chủ nhật xanh, thực hiện công
tác diệt trừ cây ngoại lai, chỉ đạo tổ chức trồng cây xanh bảo vệ môi trường tại các
xã vùng đồi núi, vùng cát, vùng ven biển đầm phá, trung tâm các phường, xã, các
tuyến phố, các đường làng, ngõ xóm tạo môi trường cảnh quan xanh – sạch – đ p.
- Phối hợp các sở ngành kiểm tra, quan tr c nguồn nước trên địa bàn các xã,
phường, nhất là nguồn nước mặt tại khu vực đầm phá 02 xã Hương Phong, Hải
Dương, nguồn nước sông Hương, sông Bồ và 02 lòng hồ thủy điện Hương Điền,
Bình Điền; Tập trung xử lý, tiêu độc khử trùng nguồn nước bị ô nhi m sau l lụt,
đảm bảo được nguồn nước sản xuất và sinh hoạt cho người dân; rà soát s p xếp
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các mỏ đất, đá, cát sỏi trên địa bàn, soát xét để di

dời một số cơ sở thường xuyên gây ô nhi m môi trường ra khỏi khu dân cư đến các
khu quy hoạch.
- Thực hiện kiểm tra, tham mưu UBND thị xã kịp thời xử lý nghiêm các tổ
chức, cá nhân khai thác Tài nguyên khoáng sản trái phép, gây ô nhiểm môi trường
theo đúng quy định của pháp luật; Chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức thành
lập tổ tự quản để quản lý việc khai thác cát, sỏi trái ph p thuộc địa bàn nhạy cảm
tại các phường, xã theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh
- Phối hợp các ngành tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện công tác
quy hoạch, s p xếp vùng nuôi trồng thủy sản tại vùng đầm phá, sông Hương, sông
Bồ, các lòng hồ theo quy định.
III. Tổ chức thực hiện:
- Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm triển khai nhiệm
vụ, kế hoạch đến cán bộ, công nhân viên chức Phòng Tài nguyên và môi trường,
lập kế hoach phân công chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ cụ thể, phối hợp,
hướng dẫn UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực
hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Tài nguyên và môi trường một cách đồng bộ, cụ
thể; thường xuyên theo dõi, kiểm tra đánh giá kết quả, tình hình thực hiện kế hoạch
theo từng tháng, quý, 6 tháng để đề xuất xử lý giải quyết kịp thời những khó khăn
vướng m c trong quá trình thực hiện.
- Phòng Tài chính kế hoạch thẩm định dự toán kinh phí của Phòng Tài
nguyên và môi trường, tham mưu UBND thị xã xem x t cấp ngân sách để thực
hiện các nhiệm vụ trên theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND thị xã; Trưởng phòng: Tài
nguyên và Môi trường, Tài chính kế hoạch; thủ trưởng các Ban, ngành liên quan;
và chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu.
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