
 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /STNMT-VP 

V/v: Khắc phục hạn chế trong thực 

hiện kiểm soát TTHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày 15 tháng 8 năm 2018 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Căn cứ Thông báo số 129/TB-VPUBND ngày 14/8/2018 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh về kết luận kiểm tra tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành 

chính (TTHC) tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo Sở chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Các phòng, đơn vị: Tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ 

được giao tại Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 12/01/2018 về cải cách hành chính 

(CCHC) năm 2018; Kế hoạch số 09/KH-STNMT ngày 23/01/2018 về kiểm soát 

TTHC năm 2018; Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 22/01/2018 về tuyên truyền 

công tác CCHC năm 2018; Chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về CCHC và 

kiểm soát TTHC. 

Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; quá trình thực hiện tuân thủ đúng quy 

định về tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu bổ sung hồ sơ và hẹn trả kết quả; nghiêm túc rút kinh 

nghiệm và có biện pháp khắc phục đối với những tồn tại, hạn chế trong tiếp nhận, giải 

quyết TTHC, vận hành phần mềm một cửa điện tử theo kết luận của Đoàn kiểm tra; tự 

rà soát, cập nhật tình hình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết đối với 66 hồ sơ TTHC 

(nêu tại kết luận kiểm tra) trên phần mềm một cửa điện tử, báo cáo Lãnh đạo Sở qua 

Văn phòng trước ngày 31/8/2018. 

Rà soát, bổ sung danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, 

tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và tổ chức thực hiện bảo đảm đạt 

chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 10/7/2018. 

2. Văn phòng Sở tham mưu chi hỗ trợ cho công chức đầu mối thực hiện nhiệm 

vụ kiểm soát TTHC theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn 

tỉnh; hằng năm, khi xây dựng kế hoạch kiểm soát TTHC phải lập dự toán chi hỗ trợ 

theo quy định. 

Giao Văn phòng Sở chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện; tổng hợp báo cáo kết 

quả khắc phục tồn tại, hạn chế gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 

05/9/2018. 

Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (T/h) 

- VP UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Lưu: VT (16b). 
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