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Minh Long, ngày 2Jtháng 02 nám 2019

KE HO4CH
Phông, chông tham nhüng trong linh virc Tài nguyen và Môi trirrng
trên dja bàn huyn Minh Long
Can cá Lut Phông, ehng tharn nhüng; Nghj. quy& s 126/NQ-CP ngày
29/11/2017 cita ChInh phü ye Chuoiig trInh hành dng thiic hin cong tác
phông, chong tham nhüng den nàm 2020; Cong van so 450-CVTBCSDTNMT
ngày 05/12/20 18 c1ia Ban can slr dàng B Tài nguyen và Môi trithng và Cong
van so 3335-CV/TU ngày 14/12/20 18 cña Ban Thmmg vii Tinh iXy.
Thi;rc hin K hoach s 26/KH-UBND ngày 14/02/2019 cüa UBND tinh
Quãng Ngi ye cong tác phông, chông tharn nhflng trong linE vrc tài nguyen Va
môi truèng trên da bàn tinh Quãng Ngãi. UBND huyn Minh Long ban hành kê
hoch phông, chông tharn nhfing (viêt tat là PCTN,) trong linE virc tài nguyen và
môi tru?rng trên dia bàn huyn nhu sau:
I. MT Did,

Eu CAU

1. Thyc hin nghiêrn tOc Lust Phông, chéng tham nhftng; nhftng ni dung
chi dao cüa ChInh phü ye chucmg trinh hãnh dng thçrc hin cong tác phông,
chong tham nhfing. T.p trung sr lanE do, chi do de thçrc hin có hiu qua các
nhim vç, giài pháp phông, chông tham nhflng; các chi thj, nghi. quyêt cüa Trung
ixong, cüa Tinh üy, UBND tinh nhàm chü dng phông ngra, ngàn chn, day 1iji
tham nhüng trong linE vçrc tài nguyen và rnoi truô'ng nhàm gift vffiig on djnh an
ninh trt tçr, phát triên kinh tê - xä hi; chông that thoát, lang phi các nguôn tài
nguyen.
2. Tip tt1c nghiên ciru rà soát, kin ng UBND tinh ban hành, si:ra dôi,
bô sung hoc hiXy bO các van bàn không con phü hçp ye dat dai, môi trixOng,
khoáng san nhäm dam báo sir dông b thông nEat; phát huy nguOn lirc dat dai,
dáp üng nhu câu phát trien kinh te cüa huyn; day mnh cài cách th tiic hành
chnh, de xuât ct giãrn bót các thu tiic không cOn phü hçTp, rixrm rà; tránh cho
ngu?i dan và doanh nghip di 1i nhiêu lan, d gay phiên ha và xáy ra tham
nhCing trong linh vgrc tài nguyen và mOi tnrtYng.
3. Tang cu?rngtrach nhim cüa th tru&ng các Ca quan, th chic, dan vi
trong vic chi do, dieu hànE cOng tác PCTN; PhOng Tài nguyen và MOi truOng,
ChO. tjch UBND cac xã tp trung chi d.o, dieu hành, quãn l các nguôn tài
nguyen theo nEim vii duç'c phan công; thirc hin dông b các bin pháp phOng,
chong tham nhüng vào nEflng linE vçrc thuc chirc nàng và nEim vii dê phát
sinh tham nEfing nEat là dat dai, khoáng san e có bin pháp phOng ngra hiu
qua.
II. NQI DUNG TBTfC fflN
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1. Cong tác Iãnh tto, cM do:
Phông Tài nguyênvà Môi trithng, các ca quail, &m vj lien quail, UBNI)
các xã thuc hiên tot Kê hoch thuc hiên PCTN den nàm 2020 cüa BO Tài
nguyen và Môi trixmg duçic ban hành kern theo Quyet djnh so 2273/QDBTNMT ngày 18/7/2018; xây dirng, ban hành và to chác thirc hin kê hoch
PCTN trong lTnh vçrc tài nguyen và rnOi trithng; triên khai day dii, kjp thè'i chiX
trucmg cüa Dàng, chInh sách pháp 14t cüa Nlhà nuc ye lTnh we phông, chông
tham nhCing; kiêm tra, dOn dOe vic thc hin và dánh giá vic thirc hin kê
hoch dã ban hành; xem xét, x1r 1 trách nhirn ngithi dng dâu trong vic chi
dao xay dng và thirc hin kê hoch mang tInh hInh thic, dôi phó hoc không
thirc hin day dü nghiêm tue.
2. Nâng cao hiu qua cOng tác thOng tin, tuyên truyên:
- Tip tiie chi dao, thirc hin cOng tác tuyên truyn, ph bin giáo die
pháp 1ut v PCTN trong linE v1rc tài nguyen và rnôi tnthng, de bit là dat dai,
khoáng san, gan vó'i vic day rnnh h9c tp và lam theo lit tung, do dirc,
phong each Ho ChI Minh theo Clii thj so 05-CT/TW ngày 15/5/2016 eüa B
Chfnh trj den toàn the can b, cOng ehic, viên chie và ngui lao dung ngành
Tài nguyen và MOi tnrông.
- ThCi truôiag các phông ban, co' quan, dan v, Chü tjch UBND eác xä và
các hi doàn the näng cao tráeh n1iim cüa ngu'i düng dâu trong vic tuyen
truyn, giáo diic pháp lu.t ye phông, chông tham nhthig trong linh vçre tài
nguyen và rnôi tru?mg cho can b, cOng chüc, viên chue, ngui lao dng trong
ca quan, dan vi mInh nhàm rèn luyn, nâng cao dic tInh hem khiêt, tuân thu
nghiêm pháp lu.t và quy täc üng xü, dao dirc cong VIi cua nguè'i can b, cOng
chác, viên chirc; tuyên truyen den nhân dan và các doanh nghip có nhu câu ye
dat dai, khoáng san khi thic hin các thu t1ic hành chinE phãi cong khai, minh
bach, khOng tiêp tay cho các hành vi tham nh13ng.
3. Mt s nhim vi1 cn tp trung thiyc hin và phi hçrp:
a) Plthng Tài nguyen và Môi tru'ô'ng:
-, Thirèng xuyen kim tra, giám sat vic thçrc hin quy hoach, k hoach sir
dçing dat cap x; phôi hçip vi CC ca quan, dan vi rà soát các cOng trinh, dir an
dã duqc UBND tinh giao dat hoc däi eó chü truang dâu lit lIt trirâc nhung den
nay chua thirc hin hoc thçrc hin eham so vó'i k hoach, tham miru UBND
huyn xir l theo quy d.nh.
- Thçrc hin hiu qua cOng táe eài each hành chInh, trong do manh dn d
xuât cat giàm các thu tiic không con phti hcTp; tang euOng cong táe quàn 1 nhà
nithcvê tài nguyen và mOi trumg, dc bit trong linE virc giao dat, eho thue dat,
chuyenniçic dIch s dçrng dat, bôi thuitng dat, cap giây ehüng nhn quyn st
dcing dt lan dau.
b) Plthng Ni vi tham mu'u UBND huyn:
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- Xây dirng phát trin ngun nhân 1çrc, sp xp t chire b may ngành Tài
nguyen và Môi truè'ng theo hung tinh gun, hoat dng hiu qua phü hçp vi
ehInh sách tinh gián biên chê hin hành.
- Thiic hin Cong tác tuyn diing, quy hoch, luân chuyn, chuyn di vj
trI cong tác dôi vo'i cong chc tài nguyen và môi trixè'ng cap huyn, cap x;
thuèng xuyen hem tra vic thirc hin kST cmYng, k' 1ut hành chmnh và quy the
ing xir, dao dirc cong vi nhàm phông ngàa, ngAn chin tiêu clxc, tham nhthig xãy
ra trong ngnh tài nguyen và môi trtthng.
c) Thcinh tra huyçAn, Phàng Tài nguyen và Môi trw?Yng, UBND cdc xâ:
- T chic n&m thông tin các vn d bic xic, ni cm, 1i.ra ch911 các dOi
tuçrng, ni dung thanh tra, kiêm tra có tr9ng tam, tr9ng diem dugc cong 1u.n và
ngui dan quan tarn; theo döi tlnh hlnh xü 1 khàc phiic các kêt 1un thanh tra; rà
soát lai các kêt 1un thanh tra d. ban hành và chi ra nhftng sai phm dê xir 1 cá
nhân, tp the theo dáng quy dnh.
- Giái quyk kjp thèi các v1i vic 1thiu nai, t cáo trong linh virc tài
nguyen và mOi truèng, các vi tranh chap quyên sir dung dat thuc thâm quyên
duqc giao.
ci)Phàng Tir pháp, Pliàng Vn hóa — thông tin, Dai fruyn thanh phát
lai truyên hlnh huyn: Thithng xuyên tuyen truyên, phO biên giáo dye háp luat
phông, chOng tham nhüng nói chung và cOng tác phông chOng tham nhfing trong
lTnh vçrc tài nguyen và mOi triiông nói riêng.
4. To chfrc thirc hin mt so nhim v11 tr9ng tam cüa ngành Tài
nguyen và Môi trithng:
Thu trirông các phông ban, co quan, don vj, Chu tjch UBND các x cn
tang cu?mg, phOi hçip dê thirc hin tOt cOng tác phông, chng tharn nhng trong
iTnh vçrc tài nguyen và rnôi truô'ng, cii the:
a) Dy nhanhti&i d cOng tác do dc, 1p bàn d da chInh, chinh l ban
dO dja chInh, cap giay chig nhn quyen si dyng dat ithn nghip thye hin theo
k hoch so 1873/QD-UBND ngày 11/10/2017 cüaUBND tinh Quáng NgAi ye
vic ban hành ice hoach thc hin do dye, ip bàn do dja chmnh, chinh l ban do
dja chInh, cap giay chig nhn quyên sir dyng dat, xay dimg co c dft lieu dat
dai tren da bàn tinh giai don 2016-2022;
b) Thirc hin cong tác kim k dt dai, xay dimg ban d hin trng sü
dyng dat th1rc hin theo Cong van sO 4720/UBND-NNTN ngày 10/8/2018 c11a
UBND tinh Quàng Ngãi ye vic chuân bj hem ice dat dai nàm 2019 và thçic hin
thông ké dat dai nàrn 2018.
c) Hoàn thành xay drng khu dan Cu' thOn 2, t chüc bàn giao d du giá
quyên sir dyng dat; triên khai thc hin vic ip h thông ho so dat cong Ich và
các ioi dat nOng nghip khác do cap xa quàn 1, s dyng.
d) T chic du giá cong khai các dim bi tii cat, sói lông song; tang
cuô'ng cOng tác quàn 1 khai thác khoáng san, dat lam 4t 1iu san lap, chông
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th.t thu ngân sách, lang phi ngun tài nguyen; hen quyt xü 1 di vó'i t chirc,
cá nhân không thc hin, chua the hin hoc thirc hin không tot nghia vy. cài
tao, phic hOi môi truè'ng sau khi chârn drt các hoat dng khai thác.
e) Tip tçiC cM do, t chic thrc hin có hiu qua CM thi s 25/CT-TTg
ngày 31/8/2016 cña Thu tu'óng ChInh phu ye mOt so nhim vy., giâi pháp cap
bach ye báo v rnôi truà'ng. Tharn rnu'u bin pháp khc, phông ngàa ô nhiêm,
kiêm soát rnôi tru?Yng t.i co s& san xuât kinh doanh, djch vi; chü dng quy
ho.ch xây dçrng bài rae thai, dâu tu xây dirng h. tang bâo v môi truè'ng; dôi
rnâi, áp dy.ng cong ngh sch, Cong ngh cao, than thin môi truông phy.c vçi cho
sir phát triên kinh tê - xã hi cüa dja phucmg theo huóng ben vü'ng.
ifi. TO CIIU'C THU'C HIN:
1. Thii tru&ng CáC co quan lien quail, Chii tich UBND các xã cn cir chc
nng nhim vy. quyên hn &rçYC giao, xây dçrng ke hoch ci the ye cOng tác
PCTN trong linh virc tài nguyen và rnôi tmng dê trien khai thçrc hin có hiu
qua.
2. Giao Phông Tài nguyen Va Môi trithng chi trl, phi hçp các Ca quan,
dan v, UBND the xãtheo dôi, kiêrn tra, don dOe vic thirc hin các nhim vçi
trong k hoch nay; dOng thè'i tong hçip, dánh giá tnh hhih, kêt qua thirc hin,
tham muii UBND huyn báo UBND tinh, S Tài nguyen và Môi triring triróc
ngày 10/6 Va 30/11 hang nàm.
Yêu C.0 Thñ truóng các co' quail, ban ngành lien quan, Chii tjch UBND
các x. nghiem the trien khai thi.rc hin./.
No'i nlzân:
- UBND tinh (báo cáo);
- Si Tài nguyen và Môi tru'ô'ng (báo cáo);
- TT. HU, BDND huyn (báo cáo);
- CT, các PCT TJBND huyn;
- Các don vj trirc thuOc UBND huyn;
- TJBND các xä;
-VP: C,PCVP;
-LiruVT.

TM. U BAN NTIAN DAN
ciiii TICH

Vô DInh Tiên
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