
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT-VP 

V/v: Chấn chỉnh công tác giải 

quyết TTHC. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày 28 tháng 8 năm 2018 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị  

 

Giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về tài nguyên và môi trường là một 

trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Sở; là tiêu chí đánh giá chất lượng, 

hiệu quả công tác tham mưu và cơ sở để tổ chức, cá nhân đánh giá mức độ hài lòng 

về trách nhiệm phụng sự của đơn vị. Công tác giải quyết TTHC của Sở thời gian 

qua đã đáp ứng yêu cầu về số lượng, song chưa được cải thiện triệt để về chất 

lượng; tình trạng  chậm trễ, xử lý, giải quyết TTHC quá hạn chưa giảm; khắc phục 

tồn tại, hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành, sử dụng phần mềm 

một cửa điện tử chậm. Thống kê số liệu giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa 

điện tử tỉnh cho thấy: Tháng 7/2018 có 12 hồ sơ TTHC đã giải quyết quá hạn và 

tính đến ngày 27/8/2018 có 11 hồ sơ TTHC đang giải quyết quá hạn (Có Phụ lục 

kèm theo). 

Trước thực trạng trên, Giám đốc Sở chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC 

như sau: 

1. Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị tăng cường công tác theo 

dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hện giải quyết TTHC thuộc trách nhiệm tham mưu 

giải quyết. 

2. Các phòng, đơn vị, cá nhân trực tiếp giải quyết TTHC: 

Nghiêm túc tự kiểm tra lại hồ sơ công việc đối với những trường hợp chậm 

trễ, quá hạn, tự đề ra giải pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm những hồ sơ đang xử 

lý quá hạn; rà soát, cập nhật thông tin tiếp nhận, giải quyết 66 hồ sơ trên phần mềm 

một cửa điện tử theo kết luận tại Thông báo số 129/TB-VPUBND ngày 14/8/2018 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo thực hiện của Giám đốc Sở tại Văn 

bản số 1251/STNMT-VP ngày 15/8/2018; 

Giải quyết TTHC đúng thời gian quy định; đúng Quy chế hoạt động Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường, Quy chế thực hiện cơ chế 

một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành, sử dụng thành thạo phần 

mềm một cửa điện tử trong tiếp nhận, xử lý, luân chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết 

quả giải quyết TTHC, cập nhật đầy đủ thông tin theo quy định nhất là những trường 

hợp phải bổ sung hồ sơ do thiếu sót của đối tượng thực hiện TTHC; 



 

 

Rà soát, lập danh mục hồ sơ đã giải quyết quá hạn, đang xử lý quá hạn do 

nguyên nhân chủ quan trong quá  trình vận hành phần mềm một cửa điện tử  hoặc 

nguyên nhân khách quan do lỗi phần mềm, các hồ sơ test (nếu có) gửi Văn phòng Sở 

trước ngày 05/9/2018 để tổng hợp đề nghị Trung tâm Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông phối hợp xử lý kết thúc hồ sơ trên hệ thống. 

3. Văn phòng Đăng ký đất đai chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các Chi nhánh 

Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thành phố sử dụng hiệu quả phần mềm một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC về đất đai; theo dõi, đánh giá tính hợp lý, 

bất cập trong quá trình vận hành quy trình điện tử giải quyết TTHC của đơn vị, kịp 

thời đề xuất sửa đổi, bổ sung và kiến nghị Trung tâm Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông phối hợp thực hiện; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về kết quả sử 

dụng phần mềm một cửa điện tử tại đơn vị và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai. 

4. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường quản trị vận hành 

tốt hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin bảo đảm cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

về tài nguyên và môi trường; phối hợp với các phòng, đơn vị kịp thời đăng tải thông 

tin theo quy định về cải cách hành chính trên trang thông tin điện tử Sở.  

5. Văn phòng Sở thường xuyên theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, 

đơn vị giải quyết TTHC, định kỳ báo cáo Giám đốc Sở trước ngày 20 hằng tháng. 

Kết quả giải quyết TTHC là cơ sở để đánh giá, phân loại, xét thi đua, khen 

thưởng hằng năm. Giám đốc Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị nghiêm túc 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (T/h); 

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo); 

- Chánh VP; 

- Lưu: VT (15b). 
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