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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /STNMT-VP 
V/v: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện  

nhiệm vụ cải cách hành chính 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Bắc Kạn, ngày        tháng  10  năm 2018 

 

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

 

Để đảm bảo nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 hoàn thành đúng kế 

hoạch, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng, đơn vị trực 

thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì tại: Kế hoạch 

02/KH-STNMT ngày 12/01/2018 của Sở về cải cách hành chính năm 2018; Kế 

hoạch số 56/KH-STNMT ngày 12/10/2018 của Sở về triển khai thực hiện Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), trọng tâm là: 

1.1. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình UBND tỉnh ban hành đúng 

thời gian quy định. 

1.2. Lập danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận hồ sơ tại 

Bộ phận Một cửa. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2018. 

1.3. Xây dựng quy trình nội bộ đối với việc giải quyết từng TTHC thuộc 

phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: 

Giai đoạn 1: Phòng chuyên môn, đơn vị giải quyết TTHC xây dựng dự thảo 

quy trình gửi Văn phòng trước ngày 20/11/2018; 

Giai đoạn 2: Văn phòng tổng hợp, lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, địa 

phương xong trước ngày 05/12/2018; 

Giai đoạn 3: Các phòng, đơn vị tiếp thu ý kiến góp ý, sửa đổi bổ sung quy 

trình gửi Văn phòng trước 15/12/2018; 

Giai đoạn 4: Văn phòng tổng hợp, dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban 

hành trước ngày 20/12/2018. 

2. Căn cứ Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT ngày 12/9/2018; Quyết định số 

3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Đã chuyển 

trên TD Office), các phòng, đơn vị rà soát, lập danh mục, nội dung TTHC sửa đổi; 

danh mục TTHC bị bãi bỏ gửi Văn phòng trước ngày 10/11/2018. 
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Văn phòng tổng hợp, dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành trước 

ngày 20/11/2018. 

Chánh Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện văn bản này./.  

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Các phòng, đơn vị  (t/hiện); 

- LĐ Sở; 

- CVP, PCVP; 

- Lưu: VT, VP 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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