
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT-VP 

V/v: Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác CCHC. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày       tháng 02 năm 2018 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị  

 

Thực hiện Nghị quyết số 233-NQ/ĐU ngày 30/01/2018 của Đảng ủy Sở Tài 

nguyên và Môi trường về nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính (CCHC) 

lĩnh vực đất đai (Nghị quyết số 233-NQ/ĐU); Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 

12/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về CCHC năm 2018 (Kế hoạch số 

02/KH-STNM), Giám đốc Sở chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Lãnh đạo các đơn vị quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết số 233-NQ/ĐU, Kế hoạch số 02/KH-STNM. 

2. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết số 233-

NQ/ĐU: 

1) Văn phòng Sở tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo CCHC; tiếp tục theo dõi, 

đôn đốc thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Tài nguyên và 

Môi trường, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy chế phù hợp với quy định 

mới, điều kiện thực tế của đơn vị; không đề nghị xem xét khen thưởng đối với đơn 

vị, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ CCHC theo đúng Quy chế làm việc. Chủ trì 

thực hiện hiệu quả Đề án số 03 của Tỉnh ủy; làm tốt công tác cán bộ, tuyển dụng 

viên chức; xây dựng kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008, công bố, đánh giá nội bộ và thực hiện 

chế độ báo cáo theo quy định. 

2) Thanh tra Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Đất đai thực hiện tốt công 

tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết 

định số 181/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 và các văn bản giao bổ sung (nếu có). 

Lãnh đạo các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về tiến độ thực hiện và 

chất lượng văn bản. 

3) Các đơn vị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 15/KH-STNMT ngày 

06/02/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính (TTHC). Phòng Khoáng sản, Phòng Đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai tập 

trung kiến nghị đơn giản hóa đối với 07 TTHC thuộc Kế hoạch rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2018 của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 

29/12/2017. 

4) Thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm minh bạch về quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất, quỹ đất được giao quản lý, từng bước nâng cao chỉ số thành phần 

tiếp cận về đất đai. Giao: Phòng Đất đai chủ trì phối hợp với Văn phòng Sở tham 



 

 

mưu thực hiện công bố, công khai điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 bảo đảm kịp thời, đúng quy định; đôn đốc, kiểm tra thực hiện dự án xây 

dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Na Rì và thành phố Bắc Kạn hoàn thành đúng tiến 

độ. Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện tốt nhiệm vụ được Sở đặt hàng giao kế 

hoạch về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; khẩn trương phối hợp với Trung tâm Công 

nghệ thông tin tài nguyên và môi trường đăng tải, công khai toàn bộ quỹ đất được 

giao quản lý trên cổng thông tin điện tử Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu 

tư tiếp cận quỹ đất của tỉnh. 

5) Văn phòng Đăng ký đất đai chủ động đề xuất và tổ chức thực hiện các giải 

pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất; quyết tâm phấn đấu giải quyết TTHC về đất đai đúng thời 

gian quy định, những trường hợp chậm trễ do viên chức tiếp nhận, tham mưu giải 

quyết TTHC phải được xem xét cụ thể, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, 

theo dõi, tổng hợp, đánh giá phân loại, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở xem xét điều 

chuyển, bố trí làm công việc khác. 

6) Tất cả các đơn vị khai thác sử dụng tối đa chức năng của phần mềm hồ sơ 

công việc (TD Office); thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh, của Sở về gửi nhận 

văn bản điện tử (Văn bản số 1779/UBND-KGVX ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh; 

Văn bản số 544/STNMT-VP ngày 08/5/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

Yêu cầu công chức, viên chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả các cấp (Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi 

trường hoặc UBND cấp huyện) tùy loại TTHC và thực hiện trên phần mềm “Một 

cửa, Một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao”. Nghiêm cấm đơn 

vị, cá nhân tự ý tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại nơi làm việc.  

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; các đơn vị 

tiếp tục rà soát, lựa chọn những TTHC đủ điều kiện, khả năng thực hiện cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, tối thiểu đạt 50% số TTHC được giao tham mưu 

giải quyết; lập danh mục TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gửi Văn 

phòng Sở trước ngày 15/3/2018. Văn phòng Sở tổng hợp, thông báo đến các sở, ban, 

ngành, địa phương biết thực hiện trước ngày 20/3/2018. 

Giám đốc Sở yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (T/h); 

- Ban Thường vụ ĐU (B/c); 

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo); 

- Chánh VP; 

- Lưu: VT (17b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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