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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /BC-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày       tháng 6 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính 6 tháng năm 2018 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC 

1. Về xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch CCHC 

Ban hành Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 12/01/2018 về Kế hoạch 

CCHC năm 2018; nội dung bám sát Kế hoạch CCHC tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 21/12/2017.  Đến nay, đã triển khai thực hiện 

27/36 nhiệm vụ đạt 83%; các nhiệm vụ khác, thời gian triển khai trong quý III, quý 

IV/2018. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC 

Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Nghị quyết số 233-NQ/ĐU 

ngày 30/01/2018 về nâng cao chất lượng công tác CCHC; Sở Tài nguyên và Môi 

trường ban hành Văn bản số 195/STNMT-VP ngày 08/02/2018 chỉ đạo thực hiện 

có hiệu quả công tác CCHC năm 2018; Văn bản số 489/STNMT-VP ngày 

06/4/2018 về đẩy mạnh cải cách hành chính. 

Ban Giám đốc Sở họp phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực và các phòng 

chuyên môn, đơn vị; trong đó, Giám đốc Sở trực tiếp chỉ đạo công tác CCHC 

(Thông báo tại Văn bản số 09/TB-STNMT ngày 02/02/2018). 

Xây dựng Quy chế làm việc ban hành tại Quyết định số 12/QĐ-STNMT 

ngày 25/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có quy định "Công 

chức, viên chức, tập thể hàng năm phải hoàn thành nhiệm vụ CCHC mới được xem 

xét thi đua khen thưởng". 

Bố trí kinh phí thực hiện CCHC 510 triệu đồng, trong đó cải cách thể chế 50 

triệu đồng, hiện đại hóa hành chính 460 triệu đồng. 

3. Về kiểm tra CCHC 

Ban hành Kế hoạch số 07/KH-STNMT ngày 02/01/2018 về kiểm tra công 

tác CCHC năm 2018; nội dung kế hoạch tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm 

vụ CCHC năm 2018; việc giải quyết TTHC và trách nhiệm công khai xin lỗi công 

dân, tổ chức, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương và việc thực hiện các nhiệm vụ do 

Lãnh đạo Sở giao; hình thức kiểm tra thường xuyên, đột xuất và kiểm tra trực tiếp 

tại 4/10 đơn vị trực thuộc (Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Đất đai, Phòng 

Koáng sản, Văn phòng ĐKĐĐ), thời gian thực hiện kiểm tra tiến hành trong quý 

III-IV. 
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Ngày 28/02/2018, Giám đốc Sở và Văn phòng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 

việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan tại một số 

phòng chuyên môn, đơn vị. Kết quả kiểm tra, cơ bản các đơn vị chấp hành tốt, 

song còn hiện tượng một số ít công chức, viên chức không đeo thẻ, làm việc riêng 

trong giờ hành chính. Giám đốc Sở đã quán triệt, nhắc nhở kịp thời, yêu cầu tất cả 

các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo quy định.  

4. Về công tác tuyên truyền CCHC 

Ban hành Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 22/01/2018 về tuyên truyền 

công tác CCHC; nội dung tuyên truyền bám sát kế hoạch của tỉnh ban hành kèm 

theo Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 và một số nhiệm vụ trọng 

tâm trong CCHC về lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Cải cách thể chế 

Ban hành các Kế hoạch số: 04/KH-STNMT ngày 22/01/2018 về công tác 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018; 05/KH-

STNMT ngày 22/01/2018 về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 

2018; 13/KH-STNMT ngày 25/01/2018 về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật năm 2018. 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương báo cáo UBND tỉnh 

chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 tại Văn bản số 

07/STNMT-VP ngày 03/01/2018; kết quả được UBND tỉnh phê duyệt, giao nhiệm 

vụ xây dựng 03 văn bản về hai lĩnh vực đất đai và môi trường (Quyết định số 

181/QĐ-UBND ngày 31/01/2018). Tiến độ thực hiện đến nay: Đã hoàn chỉnh hồ sơ 

01 quyết định về "Xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn" trình UBND tỉnh xem xét 

ban hành tại Văn bản số 109/TTr-STNMT ngày 18/5/2018; Sở Tư pháp đang thẩm 

định 01 quyết định về "Xây dựng Quy định cưỡng chế thi hành quyết định giải 

quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn"; đang tiếp tục xây dựng 01 quyết định về 

"quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh".  

Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành 1 văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh 

vực khoáng sản theo trình tự, thủ tục rút gọn "Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND 

ngày 22/5/2018". 

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

2.1. Công tác kiểm soát TTHC 

Ban hành Kế hoạch số: 09/KH-STNMT ngày 23/01/2018 về kiểm soát TTHC 

năm 2018. 
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Ban hành Kế hoạch số 15/KH-STNMT ngày 06/02/2018 về rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2018; Kết quả  thực hiện, đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 41/BC-

STNMT ngày 15/3/2018, trong đó có 66 thủ tục được rà soát, 2 thủ tục kiến nghị 

được UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC năm 2018 tại Quyết 

định số 886/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 "Rút ngắn thời gian thẩm định nhu cầu sử 

dụng đất từ 30 ngày xuống còn không quá 25 ngày, giảm chi phí 16,1%, tiết kiệm 

72,7 triệu đồng/năm; Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy phép thăm dò 

khoáng sản từ 90 ngày xuống còn không quá 60 ngày, giảm chi phí 30%, tiết kiệm 

37,4 triệu đồng/năm". 

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng Tờ trình, dự thảo Quyết định 

công bố danh mục TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai 

thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành tại Quyết 

định số 312/QĐ-UBND ngày 01/3/2018; thực hiện niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả và đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở theo quy định. 

Công tác tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Lãnh đạo Sở phân công 

Chánh Văn phòng Sở trực tiếp phụ trách; công khai số điện thoại đường dây nóng và 

Email tiếp nhận trên trang thông tin điện tử Sở; 6 tháng đầu năm, đơn vị chưa nhận 

được phản ánh của cá nhân, tổ chức về TTHC. Thực hiện nghiêm việc niêm yết, công 

khai tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính ban hành kèm theo Thông 

báo số 203/TB-UBND ngày 14/12/2017 của UBND tỉnh.  

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Duy trì tốt họat động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa liên thông; bổ sung, kiện toàn đội ngũ công chức, viên 

chức kiêm nhiệm trực tại Bộ phận một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh tại 

Quyết định số 164/QĐ-STNMT ngày 01/6/2018. 

Số TTHC đang thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông 8 thủ tục (theo 

Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 13/10/2016, Quyết định số 2290/QĐ-UBND 

ngày 29/12/2017); Đơn vị đang tiếp tục xây dựng, bổ sung 6 thủ tục (Khoáng sản 2, 

Môi trường 2, Tài nguyên nước 2) trình UBND tỉnh quyết định trong tháng 6/2018. 

 100% các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết thực hiện theo cơ chế một cửa. 

Về liên thông giữa Sở với cấp huyện, cấp xã chưa thực hiện được; nội dung này, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng quy trình đối với lĩnh vực đất đai trình 

UBND tỉnh quyết định trong quý III để áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh. 
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2.3. Kết quả giải quyết TTHC 

Tiếp nhận giải quyết 7.465 hồ sơ TTHC về tài nguyên và môi trường, trong 

đó lĩnh vực đất đai 7.428 hồ sơ chiếm 99,5%. Số hồ sơ được giải quyết theo cơ chế 

một cửa liên thông 52 hồ sơ (lĩnh vực đất đai) chiếm 0,7%. 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 39/90 TTHC. Tiếp nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 9/90 TTHC (đất đai 4, tài nguyên nước 

3, đo đạc và bản đồ 2); 6 tháng đầu năm chưa phát sinh giao dịch. 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Đang xây dựng Đề án chuyển Chi cục Bảo vệ môi trường thành Phòng Môi 

trường; sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất với Trung tâm Quan trắc tài nguyên 

và môi trường thành Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường theo đúng chỉ 

đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Văn bản số 289-TB/BCSĐ ngày 

24/5/2018. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

Xây dựng xong Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 gửi Sở Nội vụ tại 

Văn bản số 719/STNMT-VP ngày 14/5/2018. 

5. Cải cách tài chính công 

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và 

quản lý tài sản công tại Quyết định số 19/QĐ-STNMT ngày 29/01/2018; Chi cục 

Bảo vệ môi trường, các đơn vị sự nghiệp đã xây dựng xong Quy chế chi tiêu nội bộ 

và đang tiếp tục hoàn thiện Quy chế quản lý tài chính, tài sản để ban hành trong 

tháng 6/2018. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin 

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018 tại Văn bản số 

257/BC-STNMT ngày 30/10/2017. Kiện toàn Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ 

thông tin tại Quyết định số 48/QĐ-STNMT ngày 08/02/2018. 

Về hạ tầng công nghệ thông tin: 100% công chức, viên chức được trang bị 

máy tính và kết nối internet. 

Quản lý, vận hành trang thông tin điện tử Sở an toàn, bảo mật; cập nhật 122 

văn bản quy phạm pháp luật, 182 bản tin dự báo thời tiết, đăng tải 52 tin bài, văn bản 

chỉ đạo điều hành của Sở. Khai thác sử dụng tốt phần mềm hồ sơ công việc; tổng số 

lượt trao đổi văn bản điện tử 17.747 lượt; 100% văn bản đi không mật sử dụng chữ 

ký số. 

Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 39/90 TTHC 

đạt 43%, tuy nhiên chưa có tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch.  
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6.2. Áp dụng ISO 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO tại Quyết định số 131/QĐ-UBND ngày 

08/5/2018; Ban hành Kế hoạch số 36/KH-STNMT ngày 11/5/2018 về duy trì, cải 

tiến, mở rộng phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; hiện tại, đơn vị đang 

xây dựng, sửa đổi bổ sung các quy trình, dự kiến công bố vào cuối tháng 6/2018. 

7. Nhiệm vụ theo Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/01/2018 (PAPI) 

Ban hành Kế hoạch số 17/KH-STNMT ngày 09/02/2018 về thực hiện nâng 

cao Chỉ số PAPI tỉnh năm 2018; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ UBND tỉnh giao 

như sau: 

Xây dựng xong dự thảo Quy chế dân chủ trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh xem xét ban hành tại 

Văn bản số 109/TTr-STNMT ngày 18/5/2018. 

Tham mưu UBND tỉnh lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Bắc Kaṇ  và được Chính phủ 

thông qua tại Nghị quyết số 39/NQ-CP ngày 09/5/2018; đơn vị đang tiếp tục tham 

mưu UBND tỉnh công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dự 

kiến hoàn thành trong tháng 6/2018. 

Tổ chức 4 lớp tập huấn sử dụng phần mềm thống kê, kiểm kê đất đai cho 108 

công chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện và công chức địa chính các 

xã. Kết quả tập huấn, các đơn vị được cài đặt phần mềm hỗ trợ thống kê, kiểm kê 

đất đai TK Tool trên máy tính, học viên nắm rõ quy trình, phương pháp thống kê, 

kiểm kê đất đai và cách thức thực hiện trên phần mềm TK Tool. Đang tiếp tục tổng 

hợp nhu cầu, xây dựng kế hoạch tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về đất đai cho đội 

ngũ công chức, viên chức ở cấp cơ sở; thời gian tập huấn trong tháng 7/2018. 

III. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Cấp ủy, Ban Giám đốc Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, trong 

đó Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách CCHC; xây dựng, ban hành đầy đủ, kịp thời các 

kế hoạch thực hiện công tác CCHC, nội dung bám sát kế hoạch của tỉnh và phù hợp 

với điều kiện thực tế của đơn vị; bố trí kinh phí thỏa đáng thực hiện các nhiệm vụ 

CCHC. Có kiến nghị đơn giản hóa TTHC thiết thực, được UBND tỉnh thông qua. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các lĩnh vực đều có TTHC được cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Giải quyết TTHC đúng quy định; hẹn, trả kết 

quả cơ bản đáp ứng yêu cầu về thời gian; 6 tháng đầu năm chưa có cá nhân, tổ chức 

kiến nghị, phản ánh về TTHC, quy định hành chính. 
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2. Nhược điểm 

Một số phòng chuyên môn, đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác 

CCHC, triển khai, thực hiện nhiệm vụ chưa bảo đảm tiến độ; chậm ban hành kế 

hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; lúng túng trong xây dựng quy chế 

quản lý tài chính, quản lý tài sản, giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước; một 

số cá nhân còn vi phạm Quy chế làm việc như không đeo thẻ công chức, viên chức, 

làm việc riêng trong giờ hành chính. 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm quý III 

1. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 

2018, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ. 

2. Triển khai Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2018. 

3. Xây dựng dự thảo kế hoạch đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá 

nhân về TTHC lĩnh vực đất đai trình UBND tỉnh phê duyệt. 

4. Thực hiện tốt công tác tuyển dụng viên chức năm 2018 cho các đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc. 

5. Hoàn chỉnh Đề án sáp nhập 2 đơn vị sự nghiệp và chuyển Chi cục Bảo vệ 

môi trường thành phòng chuyên môn trực thuộc Sở./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Chánh VP; 

- Lưu: VT (16b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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