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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp giao ban 

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020 

và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 

 

Ngày 17/9/2020, tại Phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc 

Sở - Trần Hữu Thành đã chủ trì cuộc họp giao ban về đánh giá tình hình thực 

hiện nhiệm vụ 09 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03 

tháng cuối năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc Sở và 

Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.  

Sau khi nghe báo cáo kết quả đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 09 

tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 03tháng cuối năm 

2020; các ý kiến, kiến nghị của thành phần dự họp; Giám đốc Sở đã kết luận và 

chỉ đạo thực hiện như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ: 

- Trong tháng, Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở đã cơ bản triển 

khai và phân công thực hiện tốt các nhiệm vụ do UBND tỉnh, Lãnh đạo Sở giao 

như: tập trung triển khai, tham mưu 100% ý kiến chỉ đạo, kết luận của Thường 

vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Đã trình UBND tỉnh phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất của 10/10 huyện; hoàn thành nghiệm thu bản đồ 

tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua tỉnh Bình Thuận; Công tác cấp Cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 100,4%kế hoạch giao, trong đó tổ chức đạt tỷ 

lệ 126,6 %kế hoạch giao năm 2020 vượt chỉ tiêu giao; Công tác đấu giá quyền 

sử dụng đất đạt 81,744%.Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản,đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản được tăng cường; Các điểm nóng về môi trường 

luôn được giám sát chặt chẽ; thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp vượt 

chỉ tiêu giao đạt 283%; hoàn thành việc tuyên truyền tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng ngày Nước thế giới 2020, ngày Khí tượng thế giới 2020. Công tác 

giải quyết đơn thư tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đảm bảo chỉ tiêu giao. Tuy 

nhiên, hồ sơ giải quyết tại Trung tâm hành chính công vẫn còn nhiều trường hợp 

trễ hẹn chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; việc tham mưu thay thế, sửa đổi 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đất đai chưa đảo bảm 

tiến độ đề ra;Công tác cấp Giấy chứng nhận thuộc Dự án cắm mốc đất Lâm 

nghiệp cho các Công ty Lâm nghiệp chưa có sự tiến triển. Tiến độ thực hiện 

công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận còn rất chậm so với tiến độ theo kế hoạch được phê duyệt.  

II. Nhiệm vụ chung: 
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Giao các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:  

- Tập trung bám sát những nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Quyết định 

số 68/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 và Quyết định số 30/QĐ-STNMT-VP ngày 

13/01/2020 để chỉ đạo giải quyết công việc với tinh thần quyết tâm cao nhất, 

quán triệt cho công chức, viên chức và người lao động trong tham mưu giải 

quyết công việc phải nhanh chóng, kịp thời, có chất lượng; nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ. 

- Đẩy mạnh công tác giải ngân đầu tư công.  

- Đối với các nhiệm vụ được UBND giao, nhiệm vụ nào không đảm bảo 

hoàn thành trong năm 2020, đề nghị các phòng, đơn vị rà soát khẩn trương báo 

cáo Lãnh đạo Sở trước ngày 05/10/2020để báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh. 

- Tập trung chuẩn bị các nội dung được phân công phục vụ kỳ họp thứ 11 

– HĐND tỉnh khóa X tại Công văn số 3551/UBND-TH ngày 15/9/2020 của 

UBND tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng tham mưu các hồ sơ theo thủ tục hành chính trình 

UBND tỉnh, hạn chế việc trả hồ sơ nhiều lần; chất lượng, hiệu quả cải cách hành 

chính, hạn chế trễ hẹn các hồ sơ giải quyết tại Trung tâm hành chính công nhất 

là các hồ sơ liên quan lĩnh vực đất đai. Tập trung khắc phục tình trạng hồ sơ trễ 

hẹn tại Trung tâm Hành chính công theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Công văn 

số 3958/STNMT-VP ngày 31/8/2020. 

- Cung cấp, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin đăng tải các 

thông tin liên quan hoạt động của ngành.  

- Các phòng, đơn vị
1
khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được phân công 

về xây dựng kế hoạch, triển khai lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo tinh thần cuộc họp ngày 11/9/2020; Chủ 

độngthực hiện đăng ký mã các dự án được phân công. 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Giám đốc 

Sở tại các Thông báo giao ban trước về tham mưu báo cáo UBND tỉnh, HĐND 

tỉnh sửa đổi các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến phí, lệ phí theo hướng dẫn 

tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính; trường 

hợp không kịp tham mưu sửa đổi trong năm 2020 yêu cầu báo cáo UBND tỉnh 

xin gia hạn. 

- Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về đất đai đối với các huyện, thị xã, thành phố để kịp 

thời chấn chỉnh, xử lý ngăn chặn các hành vi chiếm đất công, đất dự án trái 

phép; khai thác khoáng sản, ô nhiễm môi trường...  

- Các tài liệu giấy trong quá trình photo, các bản thảo bị sai, lỗi, các ổ 

cứng máy tính bị hư hỏng yêu cầu phải hủy bỏ cơ học trước khi thanh lý để đảm 

                                                 
1
Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Biển và Hải đảo, Phòng Tài nguyên khoáng sản, Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn 
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bảo các thông tin, tài liệu thuộc lĩnh vực của ngành không bị lộ lọt, phát tán ra 

bên ngoài.     

- Tiếp tục quán triệt đội ngũ công chức, viên chức và người lao động 

thuộc phạm vi quản lý của mình chấp hành tốt các quy định của pháp luật; nội 

quy, quy chế làm việc của Sở gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ, thực hành 

tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; Quy chế chi tiêu nội bộ. Chấp hành tốt 

Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 01/10/2012, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 08/01/2013 

và Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy không để 

xảy ra trường hợp vi phạm. Luật Bảo vệ Luật số 29/2018/QH14 bảo vệ bí mật 

nhà nước, Nghị định 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

- Quán triệt đội ngũ công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm 

vi quản lý của mình, triển khai thực hiện các chỉ đạo nhằm góp phần đảm bảo an 

ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 

2020 – 2025. 

II. Nhiệm vụ cụ thể 

1. Giao Văn phòng Sở 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Phối hợp với bộ phận chuyên môn của Sở Nội vụ để hoàn thành Đề án 

giải thể Chi cục Biển và Hải đảo thành Phòng Biển và Hải đảo và thành lập 

Phòng Tài nguyên nước và khoáng sản trên cơ sở hợp nhất Phòng Tài nguyên 

nước và và Khí tượng thủy văn và Phòng Tài nguyên Khoáng sản theo ý kiến 

góp ý của Sở Nội vụ. 

- Tham mưu Lãnh đạo Sở có văn bản chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện 

các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao nhiệm vụ của năm 2020; các 

nhiệm vụ trọng tâm khác liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng 

sản, tài nguyên nước, ...và giúp Lãnh đạo Sở theo dõi việc thực hiện của các 

phòng, đơn vị. 

 2. Thanh tra Sở 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo quy định; công tác 

thẩm tra, xác minh đơn thư khiếu nại, tố cáo; Rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo 

tồn đọng có kế hoạch giải quyết dứt điểm.  

-  Tham mưu báo cáo kết quả các cuộc thanh tra đã thực hiện và tiến hành 

các cuộc thanh tra theo kế hoạch. 

 3. Phòng Tài nguyên khoáng sản 
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- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện cấp phép các khu vực đã trúng 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản và khu vực không đấu giá quyền khai thác 

khoáng sản theo đúng quy định Luật Khoáng sản 2010. 

- Tăng cường rà soát, đôn đốc các mỏ khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thường hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định để đi vào khai thác phục vụ nhu 

cầu thị trường; kiên quyết thu hồi đối với mỏ chậm triển khai nhưng không có lý 

do chính đáng để đưa mỏ ra đấu giá quyền khai thác khoáng sản. 

4. Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng Thủy văn  

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Tiếp tục giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải 

vào nguồn nước trong hoạt động khai thác titan và tại Trung tâm Nhiệt điện 

Vĩnh Tân. 

- Phối hợp với đơn vị tư vấn đẩy nhanh việc thực hiện các Dự án đang 

triển khai. 

5. Chi cục Bảo vệ môi trường 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ 

các điểm nóng về môi trường; giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường 

trong hoạt động chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra giám sát 

tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân 

(có lịch phân công cụ thể trực các điểm nóng);Phối hợp với UBND huyện Tuy 

Phong xem xét việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn của Trung 

tâm Điện lực Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường cho khu vực dân cư 

thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân. 

- Tiếp tục theo dõi, giám sát UBND các huyện, thị xã, thành phố triển 

khai nhiệm vụ di dời các điểm thu mua, tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư theo 

chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp, đảm bảo 

100%cácdựánđượcphêduyệtbáocáođánhgiátácđộngmôitrườngtrướckhiđi vào 

hoạt động phải thực hiện xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường 

theo quy định.  

- Đối với việc truyền dữ liệu quan trắc tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4 

thường xuyên báo cáo dữ liệu, máy bị lỗi, ảnh hưởng đến chất lượng chung, do 

đó Chi cục Bảo vệ môi trường tham mưu văn bản yêu cầu đơn vị báo cáo rõ 

nguyên nhân bị lỗi, hướng khắc phục. 
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6. Chi cục Biển và Hải đảo 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Khẩn trương đôn đốc, hoàn chỉnh dự án “Thiết lập hành lang bảo vệ bờ 

biển tỉnh Bình Thuận giai đoạn 1” theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Thông báo 

giao ban tháng 8/2020. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của 

UBND tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. 

7. Giao Trung tâm Phát triển quỹ đất 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự 

án: xây dựng công trình và sử dụng quỹ đất 02 bên đường ĐT.706B; Khu dân cư 

Hùng Vương, giai đoạn 2, khu vực 4+5; Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn; 

dự án do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Huy Hoàng làm chủ đầu tư; 03 lô 

21,22,23… và các công trình trọng điểm khác. 

8. Văn phòng Đăng ký đất đai 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Tập trung thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2019, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo 

chỉ đạo của Giám đốc Sở tại Thông báo giao ban tháng 7, tháng 8/2020. 

- Lưu ý việc cung cấp hồ sơ cho toà án đảm bảo thời gian không để 

UBND tỉnh nhắc nhở. 

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai huyện, thị xã, thành phố; đảm bảo việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất được thực hiện theo đúng quy định pháp luật và đáp ứng thời gian quy 

định, tránh trình trạng để trễ hồ sơ. 

- Tiếp tục khắc phục những tồn tại theo Kết luận Thanh tra số 22/KL-

TTBT ngày 25/12/2019 của Thanh tra tỉnh và theo Kế hoạch số 09/KH-STNMT 

ngày 13/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trườngliên quan đến Dự án tổng thể 

theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại các Thông báo giao ban trước.  

- Rà soát liên quan việc chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục đất 

đai.Kiểm tra, kiểm soát việc tách thửa đất nông nghiệp, đất ở có dấu hiệu hình 

thành các khu dân cư tự phát, chia nhỏ đất nông nghiệp để sang nhượng gây ảnh 

hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội.  
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- Tập trung triển khai kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ 

quan Tài nguyên và Môi trường trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ 

chức, cá nhân.  

- Thực hiện đầy đủ việc cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu đất đai đối 

với trường hợp được nhà nước cho thuê đất, giao đất; cấp Giấy chứng nhận, 

đăng ký biến động đất đai của người sử dụng đất.  

- Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai bố trí thời gian tiếp công dân để 

hạn chế đơn thư, khiếu nại.  

9. Giao Chi cục Quản lý đất đai 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án đầu tưxây dựng 

kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025 cấp tỉnh và dự án điều tra thoái hóa 

đất. 

- Lưu ý việc cung cấp hồ sơ cho toà án đảm bảo thời gian không để 

UBND tỉnh nhắc nhở. 

- Khẩn trương hoàn chỉnh các dự thảovăn bản quy phạm pháp luật, tham 

mưu trình UBND tỉnh, HĐND tỉnh ban hành theo chương trình công tác đã đăng 

ký. 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh tổng hợp tham 

mưu Lãnh đạo Sở báo cáo UBND tỉnh những bất cập, khó khăn, vướng mắc 

trong thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; việc xác định giá đất 

cụ thể đối với các TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tại Công văn số 2226/STNMT-VP ngày 19/5/2020. 

- Về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất năm 2021, ngày 03/9/2020, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường có Công văn số 4744/BTNMT-TCQLĐĐ về việclập quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp 

huyện,yêu cầu Chi cục Quản lý đất đai khẩn trương triển khai hướng dẫn UBND 

các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. 

- Đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo các hộ tái định cư 

nộp tiền sử dụng đất. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thẩm định chấp thuận đầu tư, thực hiện 

các thủ tục về giao đất, cho thuê đất phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất được duyệt. 

- Tiếp tục tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng liên quan 

đất tôn giáo.  

- Theo dõi, đôn đốc công tác kiểm kê đất đai theo chỉ đạo của Giám đốc 

Sở tại Thông báo giao ban tháng 7 và tháng 8/2020. Khẩn trương phối hợp với 
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Văn phòng Đăng ký đất đai dự thảo kinh phí tham mưu trình UBND tỉnh, Sở Tài 

chính phân khai kinh phí. 

- Tập trung theo dõi, giải quyết các vướng mắc để đẩy mạnh công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm để bàn giao mặt bằng 

theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; Văn phòng đăng ký đất đai trong việc khắc phục các tồn tại theo Kết luận 

Thanh tra số 22/KL-TTBT ngày 25/12/2019 của Thanh tra tỉnh liên quan đến Dự 

án tổng thể và theo Kế hoạch số 09/KH-STNMT ngày 13/02/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường theo chỉ đạo của Giám đốc Sở tại các Thông báo giao ban 

trước.  

- Tập trung giải quyết các hồ sơ giải quyết tại Trung tâm hành chính công, 

hạn chế tình trạng hồ sơ trễ hẹn. 

10. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Tiếp tục theo dõi, kiểm soát kỹ hệ thống quan trắc tự động của Nhà máy 

Nhiệt điện Vĩnh Tân và định kỳ có báo cáo Lãnh đạo Sở kết quả quan trắc để 

theo dõi, chỉ đạo. 

- Hoàn thành các đợt lấy mẫu nền, mẫu hiện trạng, nước, không khí theo 

kế hoạch đề ra. 

- Tích cực tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, đảm bảo đạt doanh thu theo 

nhiệm vụ được giao. 

 11. Trung tâm Công nghệ thông tin 

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạchđiều tra, thu thập, cập 

nhật thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa tỉnh Bình Thuận năm 

2020. 

- Triển khai di dời sang trụ sở làm việc mới. 

- Tiếp tục phối hợp với các phòng, đơn vị thực hiện tốt công tác cập nhật 

và đăng tải hoạt động của ngành Tài nguyên và Môi trường trên cổng thông tin 

điện tử của Sở và Trung tâm. Phối hợp các phòng, đơn vị số hóa hồ sơđể đưa 

vào lưu trữ, quản lý, khai thác và sử dụng, đặc biệt tài liệu liên quan đến quy 

hoạch, các dự án. 

- Tiếp tục thực hiện việc tích hợp dữ liệu về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất, giá đất, kiểm kê đất đai,... lên cơ sở dữ liệu đất đai để công khai theo quy 

định (thí điểm trước ở thành phố Phan Thiết). 

 12. Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và môi trường 
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- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo tại Phần II. Nhiệm vụ chung 

tại Thông báo này. 

- Tiếp tục thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ 

liệu quản lý đất đai theo kế hoạch đặt hàng đã được UBND tỉnh phê duyệt; hoàn 

chỉnh hồ sơ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 đối với 

các đơn vị đã đặt hàng theo góp ý của các đơn vị liên quan. 

- Triển khai thực hiện việc tìm kiếm hợp đồng lập quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 đối với 03 huyện theo nhiệm vụ 

giao.  

- Tích cực tìm kiếm các hợp đồng dịch vụ, đảm bảo đạt doanh thu theo 

nhiệm vụ được giao. 

13. Ban Quản lý dự án 

- Tiếp tục giám sát về chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công công trình, 

sản phẩm hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Bắc Bình, 

LaGi, Tánh Linh, Đức Linh. Hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu đối với các xã 

của huyện Hàm Tân. 

- Thực hiện thủ tục đẩy nhanh giải ngân đầu tư công thuộc dự án. 

- Giám sát, đôn đốc UBND cấp xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 

thực hiện việc xét hồ sơ, cấp giấy đối với khối lượng còn tồn đọng theo nội dung 

chất vấn của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Trên đây là những nội dung kết luận và chỉ đạo của Giám đốc Sở tại cuộc 

họp giao ban ngày 17/9/2020, Giám đốc Sở yêu cầu Lãnh đạo các phòng, đơn vị 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 
- TTCNTT (đăng tải Website Sở); 
- Lưu: VT, VP(Oanh,   b). 
 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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