Phụ lục IX
Ngành Tài nguyên và Môi trường gồm 02 nội dung báo cáo:
1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong quản lý đất
đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường;
2. Báo cáo kết quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm
pháp luật và giải quyết tồn tại cũ về đất đai trên địa bàn (huyện, xã).
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 35 /2020/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9
năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc)

I. ĐỐI VỚI BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC
GIAO QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI, TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN VÀ BẢO VỆ
MÔI TRƯỜNG, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ.....
I.1. Đề cương 01. Dành cho UBND cấp huyện thực hiện theo Đề cương
báo cáo sau:
TÊN CƠ QUAN
Số:

/-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………., ngày

tháng

năm

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng
sản và bảo vệ môi trường phương hướng, nhiệm vụ ……………
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Cơ cấu tổ chức, bộ máy (Phòng TN&MT).
(phân tích biến động, luôn chuyển cán bộ hay ổn định vvv);
2. Công tác lãnh đạo, điều hành.
3. Kết quả ban hành văn bản (văn bản quản lý, điều hành có lien quan
đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường).
II. Kết quả công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ
môi trường.
1. Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính
1.1. Về đất đai.
1.2. Về môi trường
1.3. Về tài nguyên, khoáng sản.
2. Kết quả quản lý.

2.1. Về đất đai:
a. Công tác lập, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
b. Công tác thu hồi, BTGPMB, giao đất, (đấu giá QSD đất) cho thuê đất,
cho phép chuyển mục đích, định giá đất (xác định giá đất)
c. Kết quả công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ:
d. Kết quả xử lý, giải quyết tồn tại vi phạm.
2.2. Về bảo vệ môi trường.
2.3. Về tài nguyên, khoáng sản.
3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, môi trường
4. Kết quả thực hiện dự án, nhiệm vụ được giao (nếu có).
2.1. Kết quả đã thực hiện.
2.2. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân
2.3. Giải pháp khắc phục
5. Kết quả khắc phục tồn tại, vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm
toán (nếu có), (K L thanh tra, kiểm toán năm
)
1.1. Kết quả đã thực hiện.
1.2. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân
1.3. Giải pháp khắc phục
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm:
2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân
2.1. Tồn tại, hạn chế:
2.2. Nguyên nhân:
3. Giải pháp
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ trọng tâm.
2. Giải pháp.
3. Đề xuất, kiến nghị.
Nơi nhận:
- Sở TNMT (b/c);
…………………

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

…………………

I.2. Đề cương 02: Dành cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ đầu
tư các khu, cụm công nghiệp, Chủ đầu tư các dự án đô thị; đơn vị doanh nghiệp
có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.
Sở Công thương báo cáo về sử dụng mìn, vật liệu nổ trong khai thác
khoáng sản.

TÊN ĐƠN VỊ
.........................
Số: ……./-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------……………, ngày …… tháng …..năm ……….
BÁO CÁO
Kết quả quản lý …………

I. Đặc điểm tình hình.
1. Hồ sơ pháp lý.
a. Pháp nhân doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đầu tư.
b. Quyết định giao đất, Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng, Quyết
định phê duyệt về bảo vệ môi trường; Quyết định về khai thác, sử dụng, kinh
doanh khoáng sản.
2. Cơ cấu tổ chức, bộ máy (bộ phận tham mưu quản lý đất đai, tài
nguyê, môi trường). (phân tích biến động, luôn chuyển cán bộ hay ổn định vvv);
II. Kêt quả thực hiện nhiệm vụ.
1. Kết quả đầu tư triển khai dự án
Chấp hành pháp luật đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nước Quản lý
sử dụng đất đai. (kết quả triển khai đầu tư xây dựng, đi vào hoạt động sản xuất
kinh doanh vvv), thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước
2. Kết quả khắc phục tồn tại, vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm
toán (nếu có), (K L thanh tra, kiểm toán năm
)
1.1. Kết quả đã thực hiện.
1.2. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân
1.3. Giải pháp khắc phục
4. Đánh giá chung
4.1. Thuận lợi:
4.2. Khó khăn vướng mắc.
II. Đề xuất, kiến nghị.
Nơi nhận:
- Sở TNMT (b/c);
………
Lưu VT

GIÁM ĐỐC
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)

I.3. Đề cương 03: Dành cho Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo
UBND tỉnh.
UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/STNMT-BC

Vĩnh Yên, ngày

tháng

năm

BÁO CÁO
Kết quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường ………..,
phương hướng, nhiệm vụ ……………
I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Công tác lãnh đạo, điều hành.
2. Công tác tổ chức cán bộ.
3. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật.
4. Công tác cải cách hành chính.
5. Công tác tham mưu xây dựng, ban hành văn bản.
II. Kết quả công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ
môi trường.
1. Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính
2. Kết quả quản lý.
3. Kết quả thực hiện dự án đầu tư công, nhiệm vụ được giao.
4. Kết quả khắc phục tồn tại, vi phạm sau kết luận thanh tra, kiểm toán
(nếu có),
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
2. Ưu điểm:
2. Tồn tại hạn chế và nguyên nhân
3. Giải pháp
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ trọng tâm.
2. Mục tiêu đề ra (chỉ tiêu)
2. Đề xuất, kiến nghị.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC

…………………

II. ĐỐI VỚI BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA,
NGĂN CHẶN, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ GIẢI QUYẾT TỒN
TẠI CỤ VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN….
II.1. Đề cương 01: Dành cho Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo
UBND tỉnh.
UBND TỈNH VĨNH PHÚC
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/STNMT-BC

Vĩnh Yên, ngày

tháng

năm

BÁO CÁO
Kết quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật
và giải quyết tồn tại cũ về đất đai trên địa bàn tỉnh
I. Tình hình chung.
II. Kết quả thực hiện.
1. Kết quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật.
2. Kết quả giải quyết tồn tại.
III. Đánh giá chung.
1. Thuận lợi, khó khăn.
2. Tồn tại, nguyên nhân.
3. Giải pháp.
IV. Đề xuất, kiến nghị.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

II.2. Đề cương 02: Đề cương và biểu mẫu báo cáo này dành cho UBND
cấp huyện, cấp xã.
Phần I. ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
ỦY BAN NHÂN DÂN

Số:

/BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc
............, ngày ...... tháng ....... năm 20.....

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Kết quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật
và giải quyết tồn tại cũ về đất đai trên địa bàn….
UBND huyện, thành phố
I. Tình hình chung.
1.2. Đánh giá mức độ, tình trạng.
...............................
(Tổng số vi phạm, số tồn tại; loại vi phạm, loại tồn tại, thời điểm vi
phạm, thời điểm tồn tại) (lập biểu)
1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo. (ban hành văn bản chỉ đạo, quyết định,
kế hoạch thực hiện)
II. Kết quả thực hiện.
1. Kết quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật.
2. Kết quả giải quyết tồn tại.
III. Đánh giá chung.
1. Thuận lợi, khó khăn.
2. Tồn tại, nguyên nhân.
3. Giải pháp.
IV. Đề xuất, kiến nghị.
Nơi nhận:
- Sở TNMT (b/c));
.......................
...........................
- Lưu: VT, TNMT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Phần II. BIỂU MẪU BÁO CÁO
UBND ……………..

BIỂU TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP VI PHẠM ĐẤT ĐAI, GIAO ĐẤT TRÁI THẨM QUYỀN
TRÊN ĐỊA BÀN ĐẾNNGÀY ………………..
(Kèm theo báo cáo số
/BC-UBND ngày…….../….../20…... của UBND ……………….)

Tổng số trường hợp vi phạm,
giao đất trái thẩm quyền

STT

Đơn vị
(huyện,
thành phố
hoặc xã,
phường, thị
trấn)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
CỘNG TỔNG

Trong đó:
lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất và vi phạm khác
Tổng

Số trường
hợp

Diện tích (ha)

Số
trường
hợp vi
phạm

Diện tích
(ha)

trước 01/7/2014
Số
trường
hợp
vi
phạm

Diện
tích
(ha)

Các trường hợp giao trái thẩm quyền

Số
trường
hợp
vi
phạm

Diện
tích
(ha)

Trước
15/10/1993

Tổng

sau 01/7/2014

Số trường
hợp vi
phạm

Diện tích
(ha)

Số
trường
hợp
vi
phạm

Diện
tích
(ha)

Sau
15/10/1993
Số
trường
hợp
vi
phạm

Diện
tích
(ha)

Thu tiền
nhưng chưa
giao đất
Số
trường
hợp
vi
phạm

Diện
tích
(ha)

Tăng
giảm so
với BC
tháng
…/…..
tăng (+),
giảm (-)

