
1 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:  169 /BC-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày 04 tháng 9 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính quý III năm 2018 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (CCHC) 

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

Tổ chức triển khai đúng, đủ các nhiệm vụ theo Kế hoạch đã ban hành. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC 

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục 

hành chính (TTHC) và hiện đại hóa hành chính. Ban hành các Văn bản số: 

1251/STNMT-VP ngày 15/8/2018 chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị khắc 

phục hạn chế trong thực hiện kiểm soát TTHC theo Kết luận kiểm tra của Văn 

phòng UBND tỉnh tại Thông báo số 129/TB-VPUBND ngày 14/8/2018; Văn bản 

số 1330/STNMT-VP ngày 28/8/2018 chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC tại đơn 

vị…Giải quyết chi hỗ trợ 1,76 triệu đồng cho đội ngũ công chức đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 

3. Về kiểm tra CCHC 

Ban hành Văn bản số 1353/STNMT-VP ngày 30/8/2018 triển khai thực hiện 

công tác kiểm tra CCHC năm 2018 theo Kế hoạch số 07/KH-STNMT ngày 

22/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Thời gian kiểm tra từ ngày 26/9 - 

27/9; kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị: Phòng Đất đai; Phòng Khoáng Sản; Chi Cục 

Bảo vệ Môi trường; Văn phòng Đăng ký đất đai. Hiện các đơn vị được kiểm tra 

đang xây dựng Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra. 

4. Về công tác tuyên truyền CCHC 

Tiếp tục tuyên truyền CCHC thông qua: Các cuộc họp cơ quan; trang thông 

tin điện tử Sở; việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; niêm yết, đăng tai công 

khai danh mục, quy trình giải quyết các TTHC về lĩnh vực của ngành.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Cải cách thể chế (Xây dựng VB QPPL) 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 

25/6/2018 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 tỉnh Bắc Kạn. 

Đang tiếp tục xây dựng 4 văn bản, trong đó: UBND tỉnh xem xét ký ban hành 1 

Quyết định (Trình tại Văn bản số 218/TTr-STNMT ngày 31/7/2018); Sở Tư pháp 
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đang thẩm định (Trình tại Văn bản số 1282/STNMT-TTr ngày 20/8/2018); đang dự 

thảo 2 văn bản (UBND tỉnh giao tại các Quyết định số: 1288/QĐ-UBND ngày 

26/7/2018; 1459/QĐ-UBND ngày 29/8/2018).  

2. Cải cách TTHC 

2.1. Công tác kiểm soát TTHC 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 

công bố danh mục TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc 

Kạn; thực hiện niêm yết, đăng tải công khai theo quy định. 

Rà soát, báo cáo UBND tỉnh danh mục TTHC về tài nguyên và môi trường 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã tại Văn bản số 1077/STNMT-

VP ngày 13/7/2018, trong đó: Cấp huyện 34 thủ tục (Đất đai 31, môi trường 2, tài 

nguyên nước 1); Cấp xã 7 thủ tục (Đất đai 2, môi trường 7, tài nguyên nước 1). 

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

Duy trì thực hiện cơ chế một cửa, 100% TTHC được tiếp nhận, giải quyết, trả 

kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Tiếp tục đề xuất UBND tỉnh bổ sung 7 TTHC về tài nguyên và môi trường 

giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông; hiện đã xây dựng xong quy trình và ban 

hành Văn bản số 1311/STNMT-VP ngày 24/8/2018 xin ý kiến góp ý của các Sở, 

ngành, địa phương; tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, đơn vị sẽ trình UBND tỉnh ban 

hành trong tháng 9/2019. 

2.3. Kết quả giải quyết TTHC 

Tổng số TTHC tiếp nhận 4.396 hồ sơ, đã giải quyết 3.668 hồ sơ (Đúng hạn 

3.654/3.668 hồ sơ đạt 99,6%; quá hạn 14/3.668 hồ sơ chiếm 0,4%); đang tiếp tục 

giải quyết trong hạn 728 hồ sơ. Số liệu chi tiết như Biểu 6a đính kèm. 

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

Ban hành Quyết định số 178/QĐ-STNMT ngày 19/6/2018 phân cấp cho 

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện điều động viên chức trong đơn 

vị và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất  đai để chủ động điều hành, giải 

quyết công việc. 

Xây dựng, ban hành Đề án số 1218/ĐA-STNMT ngày 09/8/2018 về thành 

lập phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đề án số 1285/ĐA-

STNMT ngày 21/8/2018 về thành lập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi 

trường trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất với Trung tâm Quan trắc 

tài nguyên và môi trường; gửi Sở Nội vụ thẩm định tại các Văn bản số 

1219/STNMT-VP ngày 09/8/2018; 1286/STNMT-VP ngày 21/8/2018. 
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4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

Quyết định cử 01 viên chức lãnh đạo quản lý học cao cấp lý luận chính trị 

tập trung tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ chính Minh; 5 công chức học bồi 

dưỡng quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính; đăng ký cho 6 công 

chức, viên chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2018. 

5. Cải cách tài chính công 

Các đơn vị thực hiện xây dựng, ban hành quy chế quản lý tài chính, tài sản 

theo quy định. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 6 tháng đầu năm tiết 

kiệm 786,7 triệu đồng, trong đó có 2 đơn vị (Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Chi cục Bảo vệ môi trường) thực hiện chi bổ sung thu nhập tăng thêm 18 

triệu đồng.  

6. Hiện đại hóa hành chính 

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 76 TTHC đạt 78 %; mức 

độ 4 đối với 41 TTHC đạt 69 %
1
; tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích 47 TTHC đạt 48%. 

6.2. Duy trì, asp dụng ISO 

Ban hành Quyết định số 217/QĐ-STNMT ngày 15/8/2018 công bố Hệ thống 

quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thay thế 

Quyết định số 336/QĐ-STNMT ngày 24/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Hệ thống quản lý chất lượng mới công bố áp dụng đối với 100% TTHC 

thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó lĩnh vực: 

Đất đai 40 quy trình; Khoáng sản 17 quy trình; Tài nguyên nước, khí tượng thủy 

văn 20 quy trình; thanh tra 1 quy trình và công nghệ thông tin 1 quy trình.  

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

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 

về việc công bố, công khai Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh Bắc Kạn. Chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

UBND tỉnh giao đúng quy định: Ban hành Văn bản 1063/STNMT-ĐĐ ngày 

11/7/2018 đề nghị đăng tải hồ sơ công bố, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc 

kạn trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Bắc Kạn và trang thông tin điện tử 

của Sở Tài nguyên và Môi trường; ban hành Văn bản số 1069/STNMT-ĐĐ ngày 

12/7/2018 gửi Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Bắc Kạn đề nghị 

                                           
1
 Sở Tài nguyên và Môi trường có 59 TTHC phải thực hiện nghĩa vụ tài chính 
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đăng tin công bố, công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế 

hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bắc Kạn trên các phương tiện thông 

tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết; thực hiện niêm 

yết công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Trụ sở Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Xây dựng, ban hành Kế hoạch số 45/KH-STNMT ngày 17/7/2018 hướng dẫn 

công tác chuyên môn, nghiệp vụ về đất đai cho đội ngũ công chức Phòng Tài nguyên 

và Môi trường cấp huyện; viên chức các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; lãnh 

đạo UBND cấp xã và công chức địa chính cấp xã. Kết quả, từ ngày 23/7/2018 đến 

ngày 02/8/2018 đã triển khai thực hiện xong 8/8 huyện, thành phố; kết thúc tập huấn, 

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu phản ánh, kiến nghị của cơ sở và có văn bản  

hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương về công tác thu hồi đất, 

chỉnh lý biến động đất đai, tách hợp thửa… 

III. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV 

1. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ngành địa phương xây dựng 

và tổ chức thực hiện kế hoạch đối thoại giữa lãnh đạo các cấp về TTHC. 

2. Hoành thành nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật UBND tỉnh giao. 

3. Trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định 1623/QĐ-UBND ngày 

13/10/2016 để bổ sung 7 TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông. 

4. Tổ chức thực hiện xong việc sáp nhập Trung tâm Phát triển quỹ đất với 

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường; chuyển Chi cục Bảo vệ môi trường 

thành Phòng Môi trường. 

5. Tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số CCHC năm 2018 đúng quy định./. 

 

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 
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