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BANG CQNG SAN VIT NAM 

TP. Yen Bái, ngày.-/ tháng 12 nám 2021 

CHT1NG TRINH HANH BQNG 
Thurc hin Nghj quyt s 50-NQ/TU, ngày 19/7/2021 cüa Tinh üy ye tang 
cirô'ng nãng bye lãnh do cüa Bang trong cong tác quãn 1 tài nguyen dt 

dai, ntthc, khoáng san trên dla  bàn tinh Yen Bái, giai doin 2021 - 2025 

Thirc hin Nghj quyt s 50-NQ/TU, ngày 19/7/2021 cña Tinh üy v 
tang cuô'ng nàng 1irc lãnh dao  cüa Dâng trong cong tác quãn ! tài nguyen dt 
dai, nrnc, khoáng san trOn dja bàn tinh Yen Bái, giai don 2021 - 2025, 
Thành üy Yen Bái xây dirng Chrnmg trInh hành dng thirc hin Nghj quyt 
vói nhüng ni dung Cii th nhu sau: 

I. MJC BiCH, yEu cAu 
1. Mic dIch 

Tang cung sir lành dao  cüa Dàng di vri cong tác quàn 1 tài nguyen 
dt dai, nuâc, khoáng san trên dja bàn thành ph Yen Bái. Nâng cao nhn 
thüc, trách nhim và mi quan h pMi hçp giüa các cp üy, t chüc dâng, 
chInh quyn, các doàn th chInh trj - xã hi, các co quan quán 1 nhà nuó'c và 
ngui dirng du các cp üy, chInh quyn, co quan, don vj, dja phuong trong 
cong tác lành dto, chi dto, thirc thi cOng vi di vci cong tác quân 1 nhà 
nuóc v tài nguyen dt dai, nu'c, khoáng san trên dja bàn thành ph. 

Nâng cao hiu luc, hiu qua cong tác quán 1 nhà nuc v tài nguyen dt 
dai, nuóc, khoáng san; huy dng t& nht ngun 1irc tr dt dai phic vi cho 
phát trin kinh M - xä hi, dam bão quc phông, an ninh, n dnh xã hOi;  ngãn 
chän, phông ngüa tiêu cue có th gay mt n djnh tInh hInh an ninh chInh trj, 
trât tr xä hi trén dja bàn lien quan dn linh virc dt dai, khoáng san; kjp thôi 
phát hin, chin chinh, xr 1 nghiOm ëác hành vi vi phrn pháp 1ut trong linh 
v11c tài nguyen dt dai, nuc, khoang san. 

2. Yen can 

th hóa cac nhim v1i và giái pháp chü yu v nâng cao näng 1irc cüa 
các cp üy, t chi'rc dãng trong quán 1 dt dai, tài nguyen khoáng san trén dja 
bàn thành ph phñ hgp vci tInh hInh thuc t. 
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Xác dijnh rO trách nhim cüa các cp üy, t chüc diáng trong cong tác 

quân 1 tài nguyen dt diai, nurc, khoáng san. T chi1rc trin khai nhim v1i 
duçic giao vói tinh thn quyêt tam, quyêt 1it, dam bào dung trInh tir, thu tiic 
theo quy djnh. Trong qua trInh triên khai tQp trung giãi quyêt trit dé nhüng 
dim nóng, nhüng vn d phüc tp ni len trong linh vrc tài nguyen diât diai, 
nuóc, khoáng san, nht là nh'ftng dija bàn, khu virc tr9ng diiêm; dông thñ kjp 
thi phát hin, xü 1 nghiêm các hành vi vi pham pháp 1ut trong linh virc tài 
nguyen diât drai, nuó'c, khoáng san. 

Qua trInh t chüc thirc hin phài gn vói quán trit thirc hin nghiêm tue 
các chili trmYng, chi thj, nghj quy& cilia Dáng, pháp 1ut cilia Nhà nucc, barn 
sat sir lãnh dIo, chi dto cilia Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh. ThiRmg xuyên 
kim tra, diôn dc, giám sat; b sung, cp nht nh€tng chili trirnng, nhim v11 
mcii d dáp 1mg vói yêu cu, dOi höi cilia thirc tin. D cao tinh thn chü (tc)ng, 
sang tao,  di mOi, gn trách nhim cüa tp th và ngithi dimng du d dam báo 
thirc hin chuong trInh dat  cht 1ung, hiu qua cao nht. 

II. MJC TIEU TONG QUAT vA CAC CHI TIEU CHU YEU 

1. Mijc tiêu tong quát 

Nâng cao näng lirc lãnh do chi dao  diu hành cilia các cp üy, chInh 
quyn trong cong tác quán 1 tài nguyen dt dai, nuóc, khoang san, tao  sir 
chuyn bin manh  me v nhn thlrc và hành dng trong vic sIr diing hçp l, 
tit kim, hiu qua bn v[tng các 1°ai  tài nguyen thiên nhien, tao  dng 1irc 
thuc dy phát trin kinh t - xâ hi cilia thành ph. 

Khc phiic co bàn các thn tai, han ch trong cong tác quãn l sIr ding tài 
nguyen dt dai, nuó'c, khoáng san trén dja bàn thành ph. Nâng cao ch.t 
hnng cong tác rà soát, 1p quy hoach, k hoach  báo darn ccc s& pháp 1, co sO' 
khoa h9c, co sr thixc tin rO rang theo huó'ng thng nht, có tm nhIn dài han. 

2. Mite tiêu cit the dn nàm 2025 

2.1. D6i vó'i cong tác quãn lj  dit diii 

- Dn näm 2025, hoàn thiên sé hóa dIr lieu dt dai (h so' d/a chInh) và 
xây dimng co' si dIr lieu dja chInh; thirc hin däng k dt dai di vói 100% các 
thlra dt. 

- Thirc hin tip nhn h so' và trá kt qua tai B phn Phiic v11 hành 
chmnh cong các cp di vói 100% các thu tiic dt dai (trip tru'ô'ng hQp tiêp 
nhan hc so' và trá kit qua giái quyit thi 4tc dàng k daXi  dcii theo nhu cdu cia 
ngu'ài sth' dyng da't). 
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- Cung cp 100% các djch viii cong trirc tuyn müc d 3, mirc d 4 di 

vth cac thu tiic lien quan tci nhiu nguôi dan, doanh nghip; t3i l h so giài 
quyêt qua djch vi,i cOng trirc tuyn micc d 3, müc d 4 dtt tir 50% tth len 
trên tong ho so tiêp nhn; t' l hài lông cUa ngui dan và doanh nghip dat 
trên95%. 

0 " • A • A A 9 A - Den nam 2025, 100/o ho so dat dai hp lç duçc tiep nhan va gial quyet 
dam báo thai gian quy djnh; phn du giâi quyt thu tiic hành chInh v dt 
dai dat  13.000 hrnt thu tuc/näm. 

- Dn näm 2025, 95% s don thu lien quan dn dt dai duçic giái quyt 
dirt dim theo th.m quyn. 

- Phn d.0 thu tin sü dicing d.t dn näm 2025 dat  1.500 t dng. 

- Dn näm 2025, co bàn giái quyt duçic vic sir d1ing dt nông nghip 
sai m1ic dIch và dt xen kp, dOi du trong khu dan Cu; 100% các t chiirc, 
doanh nghip, h gia dInh, cá nhân si'r dicing d.t vi phm quy hoach  duçc 
kim tra, xir 1 theo quy djnh. 

- Hoàn thành vic diu tra, rà soát, dánh giá, sp xp, nâng cao hiu qua 
quán l, sr dçing dt có ngun gc tü nông, lam truàng quc doanh. 

2.2. Jii vô'i cong tác quãn 1j5 tài nguyen nithc 

- Thirc hin có hiu qua quy hoach  tài nguyen nuóc dã dugc Uy ban 
nhân dan tinh phé duyt. 

- Duy trI, nâng cp các din tIch mt nithc chuyên dung trong do thj và 
khu dan cu nông thôn. 

- Tang cumg d.0 tu nâng cap xây dirng cOng trInh thüy 1i vi'ra và nhO 
trên dja bàn thành ph d dam báo phiic vi,i Mt cho san xut. 

- Bâo dam 80% h chira ion duic kim soát, giám sat d duy trI dông 
chay tôi thiu cüa các luu virc song. 

- Dn näm 2025, bào dam 100% cum cOng nghip trên dja bàn diã di vào 
hoat dng có h thing xfr 1 rnthc thai tp trung; 10% tong lung nuOc thai 
dugc thu gom va it i dat  tiêu chun k thut tnrOc khi thai ra môi truOng. 

2.3. D6i vói cong tác khoáng san 

- 100% cac M chüc cá nhân duo!c  cp giy phép trên dja bàn thành phO 
thiic hin d.y dü nghia vii theo quy dinh cüa 1ut khoáng san và pháp iut 
lien quan. 

- Co 100% các di,r an khai thác khoáng san dugc cp mOi quyt djnh chü 
trucrng d.0 tu gn vOi ch bMn sâu (ti-fr các dy' an khai thác khoáng san lam 

vqit lieu xay dy'ng thông thuô'ng). 
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- Dn näm 2025, hoàn thành và di vào ho.t dng bäi tp két cat sôi tp 

trung tai  xã Gii Phiên và không cp bãi tp kt cat söi d9c tuyên Song Hông 
tü du xã Tuy Lc dn cu Van Phñ. 

III. NHIIM VJ TRQNG TAM, GIAI PHAP CHU YEU 

1. Tang ctrô'ng sty länh do cüa Bang, cM dto, diu hành cüa chInh 
quyn, vai trô cüa Mt trn T quôc và các doàn th thi vó'i cong tác 
quãn 1, sfr dijng dt 4lai, niró'c và khoáng san 

- Các c.p üy, t chüc dáng tang cithng vai trô lãnh dao,  chi  dao  và huy 
dng sir vào cuc cüa ca h thng chInh trj, cong dng doanh nghip và nhân 
dan d tao  sir chuyn bin sâu sc v nhn thirc, trách nhim di vci vic 
quán 1, si ding dt dai, rnróc, khoáng san. 

- ChInh quyn các cp, nht là ngithi dirng du tp trung lãnh diao,  chi 
dao sâu sat, quyt lit các nTu1c tiêu, nhim viii, giài pháp nhäm quàn 15, sü 
diing hiu qua tài nguyen dt dai, nrncc khoáng san; tang cuing phân cp üy 
quyn giüa các cp trong vic giãi quyêt thñ tiic hành chInh v dt diai, nuâc, 
khoáng san theo huó'ng linh hoat,  chñ dng, hiu qua gn vi tang cuông 
thanh tra, kim tra, giám sat, tránh vic lam  dicing quyn l?c,  ding thai, cá th 
hóa trách nhim cüa t.p th& cá nhân trong vic th?c hin chirc trách nhim 
viii, quyn han  dixçic giao theo quy djnh cña pháp 1ut. 

- Mt trn T quc, các doàn th chInh trj - xã hi tang ci.rYng các hoat 
dung tuyên tuyn, 4n dng, huy dng nhân dan tIch c11c tharn gia quail l 
bão v, sir diing có hiu qua tài nguyen dt dai, nixc, khoáng san. Phát huy 
tinh thin tin phong, glxong rnu cüa can b, dáng viên trong chip hành các 
quy djnh v quàn 1, si'r diing dt dai, dn bñ, giãi phóng mt bang. 

9 7 1.  

2. Bay minh cong tác thông tin tnyên truyên, phô biên giáo dic 
pháp 1ut v tài nguyen dt dai, ntthc, khoáng san trên dja bàn 

- Nâng cao nhn thi'rc, trách nhim cña các cp üy, chInh quyn, co quan, 
dn vj v cong tác quàn 1 nhà nuót v tài nguyen dt dai, nuc, khoáng san 
trén dja bàn và xác dinh là nhiêm viii quan tr9ng, lâu dài, cp thit cña ca h 
tMng chInh trj, là trach nhim cüa nguOi dirng du cc quan, don vj, dja 
phuo'ng dam bâo sir lãnh dao,  chi  dao  thng nht trong cp üy, chInh quyn 
các cp, phát huy vai trô giám sat, phàn bin cña Mt trn T quc và các 
doàn th chinh trj - xã hi. 

- Kjp thi ban hành theo thm quyn các van bàn chi dao,  diu hành, 
hiióng dn th?c hin các van bàn quy pham pháp lust và cong tác quán l nhà 
nuóc v dt dai, nixâc, khoáng san trên dja bàn thành ph. 
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- Thu?mg xuyên tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp 1u.t v tài nguyen 

diât dai, nuâc, khoáng san trên dia bàn bang nhiu hInh thüc phong phü, da 
dng nhu: Thông qua h thng phuang tin thông tin dti chñng; 1ng ghép 
ni dung tuyên truyn trong các bui sinh hoat tp th v nhUng thay di 
trong chInh sách, pháp 1ut v tài nguyen d.t dai, nixOc, khoáng san d can 
b, doanh nghip và nhân dan kjp thi nm bt và thirc hin. Djnh kr hang 
näm to churc các cuc di thoai chInh sách, pháp 1ut giüa cci quan quán 1 
nhà nithc vol doanh nghip và ngi.thi dan; t chüc di thoti hoc ph bin 
giáo diic pháp 1ut dt dai cho ngithi dan tai  các xä, phu?mg. 

- Phát huy manh  me vai trô cUa ccc quan báo chI, diài phát thanh, truyn 
hInh dja phuang trong vic tuyên truyn ph bin giáo diic pháp 1ut v d.t 
dlai, nuó'c, khoáng san. Xây dirng các phong si.r chuyên d, chuyên mlic v 
quân 1, sir diing dt diai, nuOc, khoáng san, dàng tái trên phuong tin thông 
tin dai  chñng, Trang thông tin din tir thành ph, Wedsite Bàn tin Dãng b 
thành ph... 

3. Nâng cao cht luçing cong tác 1p  quy hotch, k hoch, tto (lieu 
kiên thu hut, môi gi các dir an du tu' 

3.1. Vé lIp quy hoçich si ding d1t 

Phi hçp vOi các ca quan, dcm vj rà soát, cp nht diy dü thông tin thirc 
hin diu chinh quy hoach  sfr dicing dt dn näm 2030 ti'r quy hoach xây dirng 
và các quy hoach  chuyên ngành khác, nhm khc phiic sr chng chéo và 
thiu dng b giüa các quy hotch, dam bão dng b, lien thông, tuân thu cac 
djnh müc, quy djnh cña pháp 1ut, phü hçip vOi quy hoach tng th phát trin 
kinh t - xä hi, quc phông, an ninh gn vOi miic tiêu phát trin thành ph 
Yen Bái xanh, dc sc "Thànhph trong rui'ng, rIcng trong thànhph". Trong 

do, uu tiên chi tiêu quy hoach  d.t cho cay xanh, mt nuOc, cong trInh cong 
cong và khu vrc bãi d thai. 

ThiRng xuyên kim tra, giám sat cong tác 1p, diu chinh, thirc hiii, 
quãn 1 quy hotch si'r diing dt và k hotch sr diing dt hang näm. Thijc hin 
dy dñ co ch ly kin cña nhân dan trong vic 1p và diu chinh quy 
hotch, k hoich sr diing dt; thiic hin cong khai minh btch quy hoach ice 
hotch sü diing dt ti nhttng khu virc có dr an d nguri dan bit và chip 
hành vic sfr diing dt theo dñng quy djnh cOa Lust Dt dai. 

3.2. 1(1 Jiozch sfr ding dat 

Xây dirng k hotch sir ditng d.t hang näm phâi báo dam barn sat vào quy 
hoach sü diing dt dã phê duyt và tuân thu dung các quy djnh cüa pháp 1ut. 
Các Cong trinh, dir an dang k k hoach sir dicing dt phâi chung minh nguôn 
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vé,n du tu, dam bào tInh khà thi cüa di,r an duçc thirc hin trong k hoach sü 
dicing d.t hang näm. 

Thm tra k5 nhu cu chuyn m1ic dIch sir diing dt cüa ngri dan. Din 
tIch téi dia dugc phép chuyn miic dIch cüa mt h gia diInh, cá nhân không 

qua mOt  1n hn mirc giao dt & mói. U'u tiên chuyên miic diIch sir diing diât 
di vâi dt nông nghip (dat vu'ô'n, ao,) 1in k v&i dt & hoc thüa dat nông 
nghip xen kçp trong khu dan cu. Các h gia diInh, cá nhân däng k kê hotch 
chuyn miic diIch sü ding dt phãi có van bàn cam kt thirc hin chuyên miic 
dich sir diing dt theo däng k. 

Không tip nhn h so dang k k hoch chuyn miic dIch si'r diing dt 
tir dt lam nghip (rIrng trng sang dt phi nông nghip khi chiia có dir an 
du tir duqc cp có thrn quyn phê duyt theo quy djnh tai  Diu 19 - Lut 
Lam nghip. Quãn 1 chat chë di v&i din tIch dt liia và thm tra ciii th v 
diu kin nhu cu chuyn di tüng thira dt lüa xin chuyn m1jc diIch sir dicing 
dt tnr&c khi 1p  k hoich sir diing dt. Khong b sung vào k hoich sir diing 
dt hang nàm di v&i các trii&ng hqp sir diing dt trái pháp 1ut truót do (trii' 
trithng hQp déphyc vy cho myc dIch cong c5ng). 

Thirc hin hiu qua cong tác phát trin qu dt theo quy hotch, k hoach 
diuçic phé duyt phiic vii miic tiêu thu hut du ttx, trong dió u'u tiên 1ira ch9n 
nhà du tir thirc hin các dir an phát trin do thj, nhà &, djch vii, thuccng mii 
thông qua du gia, du thu lira ch9n nhà du tu thijc hin di,r an có sir ding 
dt; các dir an phat trin ht tng, chinh trang do thj, chinh trang khu dan cu 
nông thôn... gop phn thay di din mao  do thj, nông thôn theo huóng van 
minh, hin dti. 

3.3. V quán lj quy hoçich và thrc hin quy hoich sfr dyng LtEh 

Quán l chat chë quy hoach xay dirng, thirc hin cong b& cong khai quy 
hoach xây dirng sau khi duac phê duyt, cung cp kjp th&i thông tin quy 
hoach dn ngu'Oi dan và doanh nghip. Tang clx&ng quán 1 tr.t tir xây dirng 
theo d an quy hoach xay drng dã dupc phé duyt. T chirc Cong khai cm 
mc và khoanh vüng quy hotch dng thOi tuyên truyn ph bin giáo diic 
lust pháp lut dn thôn, t dan phéi d ngu&i dan duçc bit và thirc hin. 

IJu tiên b6 trI dü kinh phi và huy dng mçi ngun Iirc d thirc hin dir an 
du tu theo quy hoach duc duyt, khOng d xãy ra tInh trng quy hoach 
"treo ". Hang näm rà soat, kin nghj x& 15" cac dir an "treo" cüa các th chuc, 
doanh nghip churn dim d.t vào s& dimg vuVt  qua thôi han  theo quy dnh cua 
pháp lut (36 thang). 
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Thu?ng xuyên kim tra, kjp thai phát hin và xfr 1 vi phm quy hoach, 

ké hoach sir diing dat. Kién quyt xir 1 trit d vic tir chuyn di m1ic dIch 
sü diing dat, xây nhà trén dt nông nghip, 1n chim dt diai, hüy hoai  dt. 
Hang näm thng kê, kim ké dt dai, rà soát din tIch d.t dôi du, xen kp 
trong khu dan Cu, các tuyn dung m9i m, có phuong an sir diing hcrp l, uu 
tiên dê trng cay xanh, phát trin cong trInh cong cong; di v6i din tIch dt 
nhó 10, xen kçp không dü diu kin du giá quyn sfr di.ing dt theo quy dijnh 
thI xem xét d xut phuang an hçip pháp hóa dt dai phü hgp vci quy djnh. 

Rà soát dt lüa hoang hóa, hithng dn ngui dan thay di Ca câu cay 
trng nâng cao hiu qua sü diing dt hotc chuyn mllc dIch sir diing dt phü 
hçp vi quy hotch theo quy djnh pháp 1ut. 

Thirc hin thu hM dt bi thithng h trq và tái dijnh cu trên Ca sO' dam 
bào quy dljnh pháp 1ut, igi Ich chInh dráng cña nguOi dan, dii diôi vO'i trách 
nhiêm, tao  sir dng thun cao cña nhân dan di vói cOng tác giãi phóng mt 
bang; kim soát chat  chë, cOng khai, minh bach  trong thu hi dt, bi thuàng, 
h trçi và tái djnh cu, nht là khâu xác djnh giá dt, ngun g6c sir diing dt; 
lam t& khâu diu tra, khào sat, do dac  trIch do khu dt thu hi. KhOng bi 
thuO'ng dii vói nhung thL'ra dt nông nghip do nguO'i dan tir chia tách, 
chuyn nhuçing trái quy djnh pháp lu.t nh.m triic igi tfi thrc hin chInh sách 
bi thu0ng, giãi phóng mt bang khi thu hi diât. 

3.4. D6i vó'i quán 1j, khai thác tài nguyen, k/wang san 

Rà soát, d xut b sung, diu chinh quy hoach thäm do, khai thác, ch 
bin và sr diing khoáng san trOn dja bàn thành pM phñ hgp vO'i quy hoach 
phát trin khoáng san chung cüa tinh và phü hçp vói quy hoach phát triOn 
kinh t - xã hi và các quy hoach  khác cüa thành ph& 

Hoàn thành và di vào hoat dung bAi tp kt cat sOi tp trung tai  xã GiO'i 
PhiOn va không cp bäi t.p kt cat sói d9c tuyn SOng Hng ti1r dâu xã Tuy 
Lôc dn cu Van Phñ. 

Kim soát chat chë các cci sO' khai thác nuO'c met, nu6c ngm, dtc bit là 
vào rnüa kho trong dió tp trung vào các mO khai thác và cM biOn khoáng san, 
các nhà may san xut có khai thác nhiu nuO'c; tang cumg kiOm soát các 
ngun thai gay ô nhim nuâc. 

Thirc hin chuong trInh nâng cp, sira ch&a, báo darn an toàn cac M 
chua nuâc, kè cMng sat  10' bO' song sui (song Hng, suôi Khe Dài, suôi 
NgOi Yen, sui NgOi Lâu...) trên dja bàn thành pM. 

Ap diing cci cM cp nuâc tuói tiOu trong nOng nghip nhrn nâng cao 
hiu qua khai thác, sü diing nuâc phiic v1i san xut nông nghip. 
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4. Tiêp ttic dy m3nh cãi each hành chInh, trQng tam là cái cách thu 

tuic hành chInh trong linh vurc dt dai, nuthc, khoáng san 

Chi do dy mmnh cãi cách hành chInh, xây dirng nn hành chInh hin 
diai, chuyôn nghip, phiic vii nhân dan. Tang cithng üng diing cong ngh 
thông tin, cung cp và giâi quyt các djch viii Cong trirc tuyên; to chirc thirc 
hin chInh sách theo hixOng cong khai, minh btch, kjp thôi, gän vói day mnh 
cái each hành chInh; sit chat k' lust, k cuong trong thirc hin chê d cong 
vi, cong chüc, xir l nghiêm các hành vi tiêu circ, nhflng nhiu, vi phm pháp 
1ut trong hot dng cong vii. Hang näm, t chirc dánh giá, sang icc di ngü 
can b, cong chüc lam cong tác quãn 1 dt dai d 1ira chn nguii có dü trInh 
d, näng 1?c,  phm cht và k näng giao tip lam cong tác giài quyt thu tiic 
hành chInh v dt dai mang dn sir hài lông cho nguYi dan. Kiên quyêt thay 
th& xir i nhüng can b có biu hin nhüng nhiu, tiêu circ gay khó khän 
phin ha trong qua trInh thijc hin nhim V1L 

Rà soát, d xut süa di, diu chinh, thay th nhüng ni dung, quy djnh 
v chInh sách, pháp 1ut dt diai con bt cap, gay khó khãn khi áp diing vào 
thirc tin, nht là chInh sách v giài phóng mt bng. 

Rà soát, don giàn, ri1t ngn thai gian thirc hin các thñ tiic hành chInh, 
nht là khâu luân chuyn h so, các loai  gi.y tO không dung quy dijnh, tto 
diiu kin thun lçii cho nguài dan, doanh nghip thic hin thu tiic hành chInh 
v dt dai, nuóc, khoang san. Giám thii gian giài quyt thu tiic dang k5' xóa 
th ch.p quyên sir diing dt tr 3 ngày xung cOn té,i da không qua 2 ngày; thu 
tiic dInh chInh giy chi'rng nhn quyn sir diing dt sai sot tir 10 ngày xuông 
cOn tOi da khOng qua 7 ngày. 

Tip tiic phát huy vai trO cüa các T rà soát h trq giãi quyt thu tic 
hành chInh v dt dai trén dja bàn thành ph và thirc hin t& quy trInh ni b 
giái quyêt thu tijc hành chInh v dàng k dt dai, cp giy chung nh.n quyn 
si'r ding dt ln du (hQp pháp hóa dá't dai), chuyn milc dIch sü diing dt tr 
dt nông nghip sang dt phi nOng nghip. 

Ba dng các hInh thüc tip nhn d giài quyt thu tic hành chInh, diàm 
bào dung th?i gian, quy djnh cua pháp lut. Ngui dan có th ira chn don vj 
ip ho so là Chi nhánh Van phOng dang k dt dai thành ph, Uy ban nhân 
dan các xã, phung hoäc don vj djch vi dñ diu kin hot dng theo quy djnh 
càa pháp lut và thOa thun dja dirn, thOi gian giãi quyt thu tc hành chInh 
(th&i gian giái quyêt khóng qua tang th&i gian theo quy djnh,. Dy rnnh 
cong tác xà hi hóa hoit dng các djch vii v dt dai theo quy djnh d phic 
vu nhân dan khi có nhu câu (do dqc, kê khai h sO' cá gi ching nhan 
quyên si'c dyng ddt, chuyé'n myc dIch szr dyng dct...). 
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Day nhanh vic s hóa dii 1iu dt dai, hoàn thin h thng thông tin dit 

diai, chü tr9ng cong tác cp nht, chinh 1 bin dng dt dai, chuyn dn các 
hoat dng däng k, giao djch trong linh virc dt dai sang giao djch din tir. 
Tp trung thirc hin hiu qua các D an: Nâng cao näng lirc quán l Nhà 
nuâc v dt dai giai dioan 2021 - 2025; chinh 1, s hóa dii lieu dt dai giai 
doan 2021 - 2025. 

5. Tang cirô'ng cong tác thanh tra, kim tra; kp thôi ngãn chn và 
xtr 1 các hành vi vi phim trong cong tác quail 1, sfr ding dat dai, ntró'c, 
khoáng san 

Tang cu?mg cong tác kim tra, thanh tra vic chp hành pháp lut v 
quail l tài nguyen dt dai, nuâc, khoáng san di vth các t chirc, cá nhân trên 
dja bàn; xir 1 nghiêm các tru&ng hçp vi pham pháp lu.t v si:r dicing dt dai, 
nrn9c, khoáng, trong do tp trung xir l di vói các th chirc, cá nhân có hành 
vi igi dicing các quy djnh cüa pháp 1u.t d tr1ic igi trong qua trInh dn bij, giài 
phóng mt bang và h trçi tái djnh Cu'; giài quyt các thu tiic hành chInh v 
dt dai cho ngui dan... 

Tip tiic tang ci.thng cong tác quán 1, bào v tài nguyen, khoáng san 
chua khai thác trên dija bàn thành pM theo phirong an dã duçc phé duyt; 
thirc hin quy cM pMi hgp trong quãn 1 hoat  ding khoáng san; kiên quy& 
kin nghj tinh dInh chi hoat  dng, tuó'c quyn sü diing hoc thu Mi giy phép 
di vói các don vj duc cp phép nhung chm trin khai hoc không trin 
khai, khai thác không dñng thit k, khOng dam bào an toàn, gay ô nhim môi 
triRrng, quy trInh cong ngh cii ltc hu, ng dl9ng thu& phi... trén dja bàn 
thành ph& Du tranh và ngän chn các hành vi khai thác khoáng san trái 
phép, nh.t là cat, sOi lông song; chi do các Co quan chirc näng lien quan phôi 
hgp t chirc các dçt cao dim giài tOa, ngän chtn hoat dng khai thác khoáng 
san trái phép trên dja bàn thành ph& dc bit tai  các dja bàn tr9ng diem, phüc 
tap, xü l nghiêm theo quy djnh ciia pháp 1ut; trong dO, chu tr9ng cong tác 
hu kim tra, yêu cu khc ph1ic trit d các tn tii trong kt lutn thanh tra, 
kim tra. 

Thirc hin di mth cOng tác tip cong dan, d cao vai trô, trách nhim 
cüa ngui dirng du co quan, don vj, hang tun b trI It nht 01 lãnh do 
thành pM trirc tiêp cOng dan. Ngoài ra, thrc hin tip cong dan ti dja bàn 
hoc trirc tip dn thrc dja d kirn tra khi cong dan phãn ánh nhiing thäc 
mc lien quan dn chInh sách, tranh chp v dt dai. Djnh kS'  hang tháng lãnh 
dto các xa, phuing tham gia tip dan cñng länh dao  thành phô die xem xCt 
giái quyt don thu, kin nghj v dt dai. 
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Dàng üy, Uy ban nhân dan xã, phiRmg thành 1p To chi dto giài quyêt 

tranh chp, khiu nai,  t cáo v d.t dai. Dng th?i phát huy vai trô cña Hi 
dng hôa giái tranh chp dt dai các xã, phu?ing. To chIrc tot vic dOi thoti 
vâi cOng dan, áp diing dung, chInh xác các quy dljnh pháp lut trong vic giái 
quyt tranh chp, khiu nai,  t cáo, tránh don thu phüc ttp kéo dài gay büc 
xüc cho nguñ dan. Chü dng phi hqp vâi các nganh, các cap trong vic 
phát hin, xir l kjp th?i các don thu vixçit cp cüa các tO churc và cong dan dê 
bão dam phü hçp vfci quy djnh cüa pháp 1ut, khc phi.ic tInh trtng giài quyét 
chm tr, thiu trách nhim. 

Uy ban Kim tra Thành ñy, Co quan Kim tra - Thanh tra thành pM 
hng näm xây dimg k hoach  thanh tra, kim tra các xã, phu&ng v quán 1 
sir dicing dt và vic chap hành pháp 1ut v dt dai. 

6. Dy minh frng diing khoa hQc - cong ngh trong cong tác quãn 1 
sfr diing dat dai, nu*c, khoáng san. 

Dy mrnh chuyn di s dü lieu dt dai, irng d1ing minh me cong ngh 
thông tin trong cong tác tMng kê, kim kê dt dai phiic viii nhu cu tra ciru 
thông tin cüa nguii dan và doanh nghip, áp diing cong ngh thit bj hin dai 
trong do, ye, 1p  bàn d dja chInh v diu tra co' bàn tài nguyen. 

Khuyn khIch mô'i gçi du tu các di,r an ch bin sâu khoáng san, nâng 
cao giá trj san phm, thirc hin nghiêm các quy djnh v bào v môi trumg; 
giám dn, tin tii d xut chm diTrt cp phép du tu di v9i các dir an khai 
thác, tiêu thii san phm thô trén dja bàn. Khuyn khIch mi gçi du tu san 
xut cat nhân tto dáp üng nhu cu xây dirng, tin tói thay th cat lông song. 

7. Tiêp ttc sap xêp, kin toàn to chfrc b may, xãy diyng di ngü can 
bô, cong chic, viên chfrc lam vic trong linh vtc tài nguyen môi tru'ô'ng 
có näng bye, phâm chat dáp ñ'ng yen cu nhim vi trong tInh hlnh mó'i 

Tip tic rà soát, sp xp, xây dirng di ngü can b, cong chi'rc, viên chiirc 
lam vic trong các co quan, don vj cüa thành pM v linh virc quàn l dt dai, 
tài nguyen mOi trung Co nàng lrc, phm cht dáp ung yêu cu nhim vii gn 
vâi vj trI vic lam, giao nhirn vii, khoán san phm cong vic tó'i tüng can b, 
cong chirc, viên chirc và ngui lao dung. 

Tang cuing cOng tác giáo dçtc chInh trj, tu tithng, nang cao phm chat 
dao duc, trách nhiêm thrc thi cOng v1i, van hóa tlng xir và dào tao Mi duong 
trInh d chuyCn mon cho can bO,  cong chiTic, viOn chüc lam vic trong linh 
virc tài nguyen và môi tnthng, nht là nhUng nguii trirc tip giài quyt các 
thU tuc hành chInh v dt dai, nuâc, khoáng san, can b dja chInh dtp xa. 
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Hang nàm t chüc tp hun bi duOng chuyên môn, nghip vii và k5 

näng giao tip cho can b, cong chüc, viên chüc lam cong tác quán 1 tài 
nguyen dt dai, nixâc, khoáng san trên dja bàn. Thi.thng xuyên kim tra, giám 
sat vic giãi quyt thñ tiic hành chInh v dt diai cüa cOng chüc, viên chirc; 
phát hin và xir l nghiêm, kjp thñ dung quy djnh cüa pháp lut nhttng cong 
chüc, viên churc thiu trách nhim, vi phm k lu.t, k cucing hành chInh. 

III. TO CH15C THIJt HIEN 

1. Các cp üy dáng, chInh quyn, Mt trn T quc, các doàn th chInh 
trj - xã hi tir thành ph dn co s t ch(rc h9c tsp, quán trit tuyên truyên sâu 
rng den toàn th can b, diáng viên và nhân dan; can ciii cht'rc näng, nhim vi 
và tInh hInh thirc t xay dijng k hoach t chiirc trin khai thc hin kjp thi, 
có hiu qua Chucing trInh hành dng cüa Thành ñy thiic hin Nghj qUyt s 
50-NQ/TU ngày 19/7/202 1 cña Ban ThiRmg vii Tinh üy v tang cuô'ng näng 
lire lãnh do cüa Dáng trong cOng tác quán l tài nguyen dat dai, nhxc, 
khoáng san trén dija bàn tinh Yen Bái giai dloan  2021 - 2025. 

2. Uy ban nhân dan thành ph6 xây dirng k hoach chi tit dC' t chiirc thirc 
hin, tham mini dlua ra mtie tiêu, giâi pháp ciii th dua vào k hotch phát trin 
kinh t - xã hOi  hng näm và b tn kinh phi d trin khai thirc hin. PMi hçp 
vOi các ca quan lien quan thumg xuyên kim tra, diôn disc vic thirc hin, sci 
kt, thng kt, djnh k hoc dot xut báo cáo Ban Thi.thng vii Thành üy kt 
qua thirc hin Chuong trInh hành dng nay. 

3. Uy ban Mt trn T quc và các doàn th chInh trj - xã hi thành ph 
dy manh  tuyên truyn, 4n dlng, tp h9'p các tang 16p nhân dan; tIch circ 
phát dng và htnlmg lung các phong trào thi dua yêu nuóc, tham gia và giám 
sat vic thirc hin Chucing trInh hành dng cilia Thành luy. 

4. Ca quan T chiirc - Ni v1,i thành pM tham mixu M tn, sp xp can bO 
thc hin các ni dung Chucing tnmnh, dam bâo phlu hçup vth näng 1irc, khá 
näng chuyén mOn cilia tiling ngu?ui; kjp thlii d xut khen thu&ng, dng viên 
các tap th, cá nhân có thành tIch xut sic; tham mini kiên quy& diu chuyn, 
thay th nhitng can b, dáng viên thiu tinh thin trách nhim, trI tr, hmn cM 
v näng 1irc trong trin khai thirc hin nhim vi. 

5. Ca quan Kim tra - Thanh tra thành pM hang narn tharn mini cho 
Thành üy, Ban Thung vu Thành luy xây dirng chuang tnInh, ké hoach  và tO 
chluc kirn tra, giám sat thiuc hin Chuung trInh hành dng nay, djnh k báo 
cáo Thành luy theo quy djnh. 
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6. Ban Tuyên giáo Thành üy chü trI, phi hcip vói các co quan lien quan 

huóng dn các cp ñy, t chi'rc dáng t chüc h9c t.p, quán trit, dy manh 
cong tác tuyên truyn; kjp thai phân ánh, dua tin v nhng each lam hay, mO 
hInh sang tto cüa các tp th& cá nhân, dIng thèi phé phán nhffng tp th& cá 
nhân khOng tich crc, thiu trách nhim, thiu gucing mu trong lãnh dao  t 
chüc thirc hin Chucing trInh nay.!. 

Nai nhân:  
- Thixmg tnrc Tinh Uy (dê b/c),,  
- Thiz&ng trirc HDND thành phô, 
- UBND thãnh phô, 
- Các dông chi Uy viên BCH Dãng b TP, 
- Các Cci quan tham mini giüp vic Thành üy, 
- MTTQ va các ctoãn the thành phô, 
- Các chi, dàng b true thuôc, 
- Lixu VT/TU. 
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