
UBND TỈNH HÀ TĨNH      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:   57 /QĐ-STNMT 

   

Hà Tĩnh, ngày  26  tháng 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Khung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ  

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

  

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

 Căn cứ Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Chương trình số 14/CTr- UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh 

triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

 Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường (có biểu khung kế hoạch 2022 

kèm theo). 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao các phòng, đơn vị trực thuộc Sở căn cứ Khung kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 lập kế hoạch chi tiết và tổ chức thực 

hiện, chỉ đạo hoạt động có hiệu quả, đồng thời báo cáo Lãnh đạo Sở phụ trách và 

Văn phòng Sở trước ngày 10/02/2022 để theo dõi, đôn đốc. Định kỳ ngày 17 hàng 

tháng, quý báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện (lồng vào báo cáo định 

kỳ kết quả công tác chuyên môn) gửi Văn phòng Sở. 

 2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện 

báo cáo Giám đốc Sở. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp và 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở ; 

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp; 

- Phòng TN&MT các huyện, TP, TX; 

- Lưu: VT, VP. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

       

      Nguyễn Thanh Điện 



1 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

 

 
 

  

 KHUNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022 CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 

 (Kèm theo Quyết định số   57 /QĐ-STNMT ngày 26/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 
 

 

TT Tên nhiệm vụ thực hiện 

 

Thời gian 

 

 

Đơn vị chủ trì 

 

Lãnh đạo phụ 

trách 

 

Ghi chú 

Bắt đầu  Hoàn thành  
   

1.  

Xây dựng quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan 

hệ công tác của các phòng chuyên 

môn  

01/2022 3/2022 

 

Văn phòng Sở 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

2.  

Xây dựng và thực hiện kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 

chức năm 2022  

01/2022 11/2022 

 

Văn phòng Sở  

 

Đ/c Giám đốc 

Sở  

 

3.  
Xây dựng và thực hiện kế hoạch 

chuyển đổi vị trí công tác năm 2022  
01/2022 4/2022 

 

Văn phòng Sở  

 

Đ/c Giám đốc 

Sở  

 

4.  
Xây dựng kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2022 
01/2022 02/2022 

 

Văn phòng Sở  

 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

5.  
Triển khai kế hoạch kiểm soát 

TTHC  năm 2022 
01/2022 11/2022 

 

Văn phòng Sở  
Đ/c Giám đốc 

Sở 
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6.  
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 

chuyển đổi số đến năm 2025 
02/2022 4/2022 

 

 

Văn phòng Sở  

 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

 

7.  Quyết toán tài chính năm 2021 01/2022 5/2022 
 

Văn phòng Sở  
Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

8.  

Thanh tra trách nhiệm việc chấp 

hành pháp luật về tiếp công dân, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng chống tham nhũng tại Văn 

phòng Đăng ký đất đai 

5/2022 6/2022 

 

 

Thanh tra Sở 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

9.  

Thanh tra việc chấp hành pháp luật 

trong công tác giao đất, cho thuê 

đất, cấp GCNQSD đất và chuyển 

mục đích sử dụng đất tại UBND 

huyện Lộc Hà và  UBND huyện Kỳ 

Anh 

3/2022 11/2022 

 

 

Thanh tra Sở 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

10.  

Thanh tra việc chấp hành pháp luật 

về tài nguyên và bảo vệ môi trường 

tại 31 tổ chức, cá nhân có sử dụng 

đất, mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

6/2022 7/2022 

 

 

Thanh tra Sở 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

11.  

Kiểm tra việc thực hiện các kết luận 

thanh tra, kiểm tra đối với các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân đã được 

thanh tra, kiểm tra năm 2019 – 2020 

(13 huyện, thành phố, thị xã) 

6/2022 7/2022 

 

 

Thanh tra Sở 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở 
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12.  

Tham mưu Quyết định sửa đổi một 

số điều của Quyết định 

37/2020/QĐ-UBND ngày 

01/12/2020 của UBND tỉnh Quy 

định một số nội dung của Luật Đất 

đai và các văn bản hướng dẫn thuộc 

thẩm quyền của UBND tỉnh để thực 

hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

01/2022 

 

 

             

4/2022 

 

 

 

Phòng Đất đai 1 

 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

Thuộc Khung tỉnh (theo 

Chương trình số 

14/CTr-UBND ngày 

20/01/2022 của UBND 

tỉnh) 

13.  
 Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ 

thể năm 2022 
01/2022 

           

3/2022 

 

Phòng Đất đai 1 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

14.  

Tham mưu xử lý các vướng mắc 

khó khăn trong việc thực hiện công 

tác GPMB Dự án đường cao tốc 

Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh (Khi 

có đề xuất từ các địa phương) 

3/2022 

 

 

 

 

Phòng Đất đai 1 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

Thời gian hoàn thành 

phụ thuộc theo tiến độ 

GPMB khi thực hiện 

dự án tại các địa 

phương  

15.  

Kiểm tra công tác xây dựng, thẩm 

định phê duyệt phương án BT, 

GPMB; xây dựng giá đất cụ thể trên 

địa bàn tỉnh; kiểm tra việc tổng hợp 

rà soát đất công ích 

3/2022 

           

 

11/2022 

 

 

Phòng Đất đai 1 

Đ/c Giám đốc 

Sở; 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

16.  

Tham mưu chỉ đạo thực hiện công 

tác thống kê đất đai năm 2021; tổng 

hợp báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi 

trường 

01/2022 

 

4/2022 

 

Phòng Đất đai 1 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

17.  
Tham mưu UBND tỉnh ban hành 

Kế hoạch triển khai Chỉ thị của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường 

 

01/2022 

           

 

4/2022 

 

 

Phòng Đất đai 1 
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sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác quản lý Nhà nước về đất đai, 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh  

Đ/c Giám đốc 

Sở; Đ/c Trần 

Hữu Khanh – 

PGĐ Sở 

18.  

Tham mưu chỉ đạo, thẩm định, trình 

UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ 

thuật - dự toán Đề án “Tăng cường 

quản lý đối với đất đai có nguồn gốc 

từ các nông trường, lâm trường 

quốc doanh hiện do các công ty 

nông - lâm nghiệp không thuộc diện 

sắp xếp lại theo Nghị định số 

118/2014/NĐ-CP, BQL rừng, các 

tổ chức sự nghiệp khác”  

 

05/2022 

 

 

 

6/2022 

 

 

 

 

Phòng Đất đai 1 

 

 

 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở  

 

 

 

 

19.  

Tham mưu lập, phê duyệt Thiết kế 

kỹ thuật - dự toán Xây dựng cơ sở 

dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ 

thống bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 

1/2000 và 1/5000 tỉnh Hà Tĩnh theo 

Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 

09/01/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ 

01/2022 11/2022  

 

 

Phòng Đất đai 1 

 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

20.  

 Xây dựng kế hoạch định giá đất cụ 

thể bổ sung năm 2022 (khi có Kế 

hoạch sử dụng đất bổ sung 6 tháng 

cuối năm) 

7/2022 

 

 

9/2022 

 

 

Phòng Đất đai 1 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 



5 
 

21.  

Kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc các nhiệm vụ quản lý nhà 

nước của một số phòng ở cấp 

huyện, cấp xã, Văn phòng đăng ký 

đất đai và các Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai tại địa bàn 03 đơn 

vị (thành phố Hà Tĩnh và các huyện 

Cẩm Xuyên, Nghi Xuân) 

6/2022 

           

 

 

10/2022 

 

 

 

Phòng Đất đai 1 

 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

 

 

22.  
Thẩm định và trình duyệt Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 cấp huyện 
10/2021 3/2022 Phòng Đất đai 2 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

23.  
Hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định Kế 

hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh 

(2021-2025) 

01/2022 

 

 

3/2022 

 

 

Phòng Đất đai 2 

Đ/c Giám đốc 

Sở; Đ/c Trần 

Hữu Khanh – 

PGĐ Sở  

 

24.  
Tham mưu trình UBND tỉnh phê 

duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp 

huyện giai đoạn 2021 - 2030  

01/2022 4/2022 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng Đất đai 2 

 

 

 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở; Đ/c Trần 

Hữu Khanh – 

PGĐ SởĐ/c 

Giám đốc Sở; 

 

Trong đó thời gian 

trình UBND tỉnh phê 

duyệt cụ thể: 

- Đối với các đơn vị: 

thị xã Hồng Lĩnh, các 

huyện: Lộc Hà, Hương 

Sơn, Can Lộc: trước 

15/3/2022; 

- Các huyện: Đức Thọ, 

Thạch Hà, Cẩm Xuyên, 

Hương Khê, Vũ Quang, 

Nghi Xuân, Thị xã Kỳ 

Anh, TP Hà Tĩnh: 

trong tháng 3/2022; 
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- Huyện Kỳ Anh: trước 

30/4/2022. 

25.  

Thẩm định và tham mưu UBND 

tỉnh danh mục các công trình dự án 

cần thu hồi đất, chuyển MĐSD đất 

bổ sung 6 tháng năm 2022 trình 

HĐND tỉnh (tại kỳ họp giữa năm) 

5/2022 7/2022 

 

 

Phòng Đất đai 2 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

26.  
Thẩm định và trình duyệt Kế hoạch 

sử dụng đất (bổ sung 6 tháng cuối 

năm) năm 2022 cấp huyện 

6/2022 9/2022 

 

Phòng Đất đai 2 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

27.  
Kiểm tra việc sử dụng đất của một 

số tổ chức được Nhà nước giao đất, 

cho thuê đất (26 tổ chức) 

6/2022 11/2022 

 

Phòng Đất đai 2 
Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

28.  

Thẩm định và tham mưu UBND 

tỉnh danh mục các công trình dự án 

cần thu hồi đất, chuyển MĐSD đất 

năm 2023 trình HĐND tỉnh (tại kỳ 

họp cuối năm). 

9/2022 12/2022 

 

 

Phòng Đất đai 2 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

29.  

Tổng hợp nhu cầu chuyển mục đích 

sử dụng rừng và đất trồng lúa hai vụ 

trở lên để thực hiện Dự án đường 

cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà 

Tĩnh 

02/2022 

 

 

3/2022 

 

 

Phòng Đất đai 2 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

30.  

Khoanh định điều chỉnh, bổ sung 

các khu vực cấm và tạm thời cấm 

hoạt động khoáng sản trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh 

01/2022 5/2023 

 

 

Phòng Khoáng sản 

  

Đ/c Giám đốc 

Sở 
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31.  
Kiểm tra công tác hoạt động khoáng 

sản (56 mỏ) 
01/2022 12/2022 

 

Phòng Khoáng sản 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

32.  
Rà soát, đôn đốc việc đóng cửa tại 

các mỏ khoáng sản đã hết hạn Giấy 

phép khai thác (10 mỏ) 

01/2022 12/2022 

 

Phòng Khoáng sản 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

33.  

Rà soát, tổng hợp các mỏ khoáng 

sản làm VLXD thông thường, cung 

cấp thông tin phục vụ Dự án đường 

cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà 

Tĩnh 

01/2022 6/2022 Phòng Khoáng sản 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

34.  

Xây dựng “Kế hoạch điều tra cơ 

bản tài nguyên nước tỉnh Hà Tĩnh 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2050” 

01/2022 11/2022 
Phòng TN Nước, biển 

và hải đảo 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

35.  

Hoàn thiện dự thảo “Kế hoạch triển 

khai Chỉ thị số 10-CT/TW và Kế 

hoạch số 51-KH/TU đối với công 

tác khí tượng thủy văn gắn với thực 

hiện một số nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội đảm bảo quốc 

phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh” 

01/2022 6/2022 
Phòng TN Nước, biển 

và hải đảo 

 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở  

 

 

 

36.  
Cập nhật  “Kế hoạch ứng phó sự cố 

tràn dầu cấp tỉnh” 
02/2022 12/2022 

Phòng TN Nước, biển 

và hải đảo 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

37.  
Chỉ đạo hoàn thành đề cương nhiệm 

vụ “Dự án cắm mốc giới hành lang 

bảo vệ bờ biển” 

 5/2022 
Phòng TN Nước, biển 

và hải đảo 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 
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38.  

 

 

Điều tra, khoanh định vùng hạn chế 

và vùng phải đăng ký khai thác 

nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/2022 

 

 

 

 

Phòng TN Nước, biển 

và hải đảo 

 

 

 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

Nhiệm vụ năm 2020 -

2021 (chưa bố trí kinh 

phí) chuyển sang 

 

39.  

Cập nhật kế hoạch hành động ứng 

phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 
4/2022 

Phòng TN Nước, biển 

và hải đảo 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

Nhiệm vụ năm 2021 

chuyển sang 

40.  Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh 
 4/2022 Phòng TN Nước, biển 

và hải đảo 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

Nhiệm vụ năm 2021 

chuyển sang 

41.  

Kiểm tra việc chấp hành quy định 

của pháp luật về Tài nguyên nước, 

Khí tượng thuỷ văn, Biển đảo, ứng 

phó sự cố tràn dầu (theo Kế hoạch 

Sở TN&MT phê duyệt tại QĐ số 

801 ngày 23/12/2021) 

 

 

3/2022 

 

 

11/2022 Phòng TN Nước, biển 

và hải đảo 

 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

42.  

Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 

số 05-NQ/TU ngày 07/12/2017 của 

BTV Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh 

đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực 

về bảo vệ môi trường đến năm 2025 

và những năm tiếp theo 

 

 

 

01/2022 

 

 

 

9/2022 Phòng Môi trường 

 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở; Đ/c Phan 

Lam Sơn – 

PGĐ Sở 

 

Thuộc Khung tỉnh (theo 

Chương trình số 

14/CTr-UBND ngày 

20/01/2022 của UBND 

tỉnh) 



9 
 

43.  

Tham mưu xây dựng văn bản thực 

hiện Luật BVMT theo Kế hoạch số 

210/KH-UBND ngày 17/6/2021 

của UBND tỉnh 

 

01/2022 

 

12/2022 
Phòng Môi trường 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

44.  

 

 

Đề án kiểm soát ô nhiễm môi 

trường đối với các dự án có nguy cơ 

ô nhiễm môi trường cao 

 

 

 

 

 

1/2022 

 

 

 

 

 

 

 

3/2022 

 

 

 

Phòng Môi trường  

 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở; Đ/c Phan 

Lam Sơn – 

PGĐ Sở 

 

 

Thuộc Khung tỉnh (theo 

Chương trình số 

14/CTr-UBND ngày 

20/01/2022 của UBND 

tỉnh) 

 

45.  

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến 

Luật và các văn bản hướng dẫn thi 

hành Luật; Truyền thông nâng cao 

nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi 

trường, bảo tồn đa dạng sinh học 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

3/2022 11/2022 Phòng Môi trường 

 

 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở  

 

46.  

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn xây 

dựng báo cáo Hiện trạng môi 

trường - Chuyên đề Môi trường 

Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp 

3/2022 10/2022 Phòng Môi trường 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

47.  
Tham mưu xây dựng dự thảo Nghị 

quyết về một số chính sách bảo vệ 

môi trường giai đoạn 2022-2025 

3/2022 12/2022 Phòng Môi trường 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

48.  
Xây dựng, triển khai thực hiện Bộ 

chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi 

trường cấp tỉnh năm 2022 

3/2022 12/2022 Phòng Môi trường 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 
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49.  

Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết 

quả thực hiện tiêu chí môi trường 

tại các xã đăng ký đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu và huyện 

NTM - năm 2022 

3/2022 12/2022 Phòng Môi trường 

 

 

 

 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

50.  
Xây dựng báo cáo công tác bảo vệ 

môi trường năm 2022 
 9/2022  11/2022 Phòng Môi trường 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

51.  

Hoàn thiện, trình UBND tỉnh phê 

duyệt Đề án thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa 

bàn tỉnh đến năm 2025 và những 

năm tiếp theo. 

 3/2022 Phòng Môi trường 

 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

 

Nhiệm vụ năm 2021 

chuyển sang 

52.  

Tham mưu UBND tỉnh chấp thuận 

các bãi đổ chất thải rắn xây dựng 

(không phải là chất thải nguy hại) 

phục vụ Dự án đường cao tốc Bắc-

Nam đoạn qua Hà Tĩnh 

01/2022 30/6/2022 Phòng Môi trường 

 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

53.  

Kiểm tra việc chấp hành quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường 

(theo Kế hoạch Sở TN&MT phê 

duyệt tại QĐ số 801 ngày 

23/12/2021); Kiểm tra, lấy mẫu 

phục vụ cấp giấy phép môi trường 

03/2022 11/2022 Phòng Môi trường 

 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 
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54.  
Đề án về phát triển quỹ đất phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội  
01/2022 15/4/2022 

 

Trung tâm PTQĐ và 

Kỹ thuật địa chính 

Đ/c Giám đốc 

Sở; Đ/c Trần 

Hữu Khanh – 

PGĐ Sở 

Thuộc Khung tỉnh (theo 

Chương trình số 

14/CTr-UBND ngày 

20/01/2022 của UBND 

tỉnh) 

55.  

Xây dựng đơn giá lập điều, chỉnh kế 

hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp 

huyện 

01/2022 28/02/2022 

 

Trung tâm PTQĐ và 

Kỹ thuật địa chính  

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

 

56.  

Lập Thiết kế kỹ thuật - dự toán Đề 

án “Tăng cường quản lý đối với đất 

đai có nguồn gốc từ các nông 

trường, lâm trường quốc doanh hiện 

do các công ty nông - lâm nghiệp 

không thuộc diện sắp xếp lại theo 

Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, 

BQL rừng, các tổ chức sự nghiệp 

khác” 

01/2022 04/2022 

 

 

 

 

Trung tâm PTQĐ và 

Kỹ thuật địa chính 

 

 

 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

 

 

Thuộc Khung tỉnh (theo 

Chương trình số 

14/CTr-UBND ngày 

20/01/2022 của UBND 

tỉnh) 

57.  
Lập Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán 

cắm mốc hành lang bờ biển 
02/2022 15/3/2022 

 

Trung tâm PTQĐ và 

Kỹ thuật địa chính 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

58.  
Xây dựng Bảng hệ số điều chỉnh giá 

đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh 

01/2022 15/3/2022 

 

Trung tâm PTQĐ và 

Kỹ thuật địa chính 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

59.  

Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển 

khai đầu tư xây dựng hạ tầng 02 vị 

trí tái định cư (giai đoạn 1 với 4,2 

ha) phục vụ GPMB đường Hàm 

Nghi kéo dài 

01/2022 12/2022 

 

 

Trung tâm PTQĐ và 

Kỹ thuật địa chính 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

 

60.  
Lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp 

tỉnh (giai đoạn 2021-2025) 
01/2022 28/3/2022 

 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở; 
Thuộc Khung tỉnh (theo 

Chương trình số 
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Trung tâm PTQĐ và 

Kỹ thuật địa chính 

 Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

14/CTr-UBND ngày 

20/01/2022 của UBND 

tỉnh) 

61.  

Quản lý 55 khu đất sau thu hồi và 

27 khu đất dôi dư (Khu tái định cư); 

Lập phương án sử dụng đất các khu 

đất do Trung tâm quản lý; Lập 

phương án đấu giá 10-15 khu đất 

được giao sau thu hồi. 

01/2022 12/2022 

Trung tâm PTQĐ và 

Kỹ thuật địa chính 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

62.  
Xác định giá đất cụ thể một số Dự 

án (từ 5 đến 10 dự án) 
01/2022 12/2022 Trung tâm PTQĐ và 

Kỹ thuật địa chính 

Đ/c Giám đốc 

Sở 

 

63.  
Thực hiện chương trình quan trắc 

giám sát chất lượng môi trường tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2022 

01/2022 12/2022 
Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

64.  
Xây dựng báo cáo Hiện trạng môi 

trường- chuyên đề Môi trường Khu 

công nghiệp - cụm công nghiệp 

3/2022 10/2022 
Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

 

65.  
Theo dõi, duy trì trạm điều hành hệ 

thống quan trắc tự động liên tục 
01/2022 12/2022 

Trung tâm Quan trắc tài 

nguyên và môi trường 

Đ/c Phan Lam 

Sơn – PGĐ Sở 

 

 

66.  

Tham mưu Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU 

ngày 18/11/2021 của BCH Đảng bộ 

tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021 – 2025 và những năm tiếp 

theo 

 

 

 

01/2022 

 

 

 

3/2022 Văn phòng Đăng ký đất 

đai 

 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở 
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67.  
Thực hiện công tác thống kê đất đai 

năm 2021 
01/2022 05/2022 

Văn phòng Đăng ký đất 

đai 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

68.  

Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các 

huyện Can Lộc, Đức Thọ, thị xã 

Hồng Lĩnh, Hương Sơn, Vũ Quang, 

Lộc Hà, Thạch Hà, Kỳ Anh, Nghi 

Xuân, thị xã Kỳ Anh và thành phố 

Hà Tĩnh 

 12/2022 

 

 

Văn phòng Đăng ký đất 

đai 

 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở; Đ/c Trần 

Hữu Khanh – 

PGĐ Sở 

Nhiệm vụ năm 2021 

chuyển sang 

69.  

Xây dựng Quy chế thu thập, quản lý 

khai thác và sử dụng thông tin dữ 

liệu tài nguyên môi trường theo 

Nghị định 73/2017/NĐ-CP 

 06/2022 

 

Văn phòng Đăng ký đất 

đai 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

Nhiệm vụ năm 2021 

chuyển sang 

70.  

Thu thập, chỉnh lý đưa vào lưu trữ 

tài liệu thuộc các phòng thuộc Sở 

(gồm: Đất đai 1, Đất đai 2, Khoáng 

sản, Môi trường và Văn phòng Sở) 

02/2022 10/2022 

 

Văn phòng Đăng ký đất 

đai 

 

Đ/c Trần Hữu 

Khanh – PGĐ 

Sở 

 

71.  

Thực hiện đo đạc lập bản đồ địa 

chính theo Nghị quyết 175/NQ-

HĐND ngày 15/12/2019 của 

HĐND tỉnh (Dự kiến 8.500 ha 

thuộc 6 phường, xã: Kỳ Trinh, Kỳ 

Thịnh, Kỳ Lợi, Kỳ Liên, Kỳ Long, 

Kỳ Phương thuộc thị xã Kỳ Anh)  

4/2022 12/2022 

 

 

Văn phòng Đăng ký đất 

đai 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở; Đ/c Trần 

Hữu Khanh – 

PGĐ Sở 

 

72.  

Thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ 

địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất sau khi tập trung, 

tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết số 

06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của 

BCH Đảng bộ tỉnh (Dự kiến 

5/2022 12/2022 

 

 

 

Văn phòng Đăng ký đất 

đai 

 

 

Đ/c Giám đốc 

Sở; Đ/c Trần 

Hữu Khanh – 

PGĐ Sở 

 

 



14 
 

 

 

 * Ghi chú: Ngoài các nhiệm vụ khung nêu trên, yêu cầu Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp tập trung thực 

hiện, hoàn thành các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định. 

3.000ha thuộc địa bàn huyện Can 

Lộc) 
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