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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày 15 tháng 03 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 

 

I. Công tác triển khai  

Ban hành Kế hoạch số 15/KH-STNMT ngày 06/02/2018 về rà soát, đánh giá 

thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018; nội dung bám sát kế hoạch của tỉnh ban 

hành kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Tổng số TTHC rà soát  

TT Lĩnh vực 
Số TTHC rà 

soát 

Kiến nghị đơn 

giản hóa 

1 Đất đai 28 1 

2 Khoáng sản 2 1 

3 Môi trường 18  

4 Tài nguyên nước 15  

5 Khí tượng thủy văn 3  

 Tổng 66 2 

Có 66 biểu rà soát (file điện tử) đính kèm 

2. Kiến nghị đơn giản hóa TTHC 

2.1. Thủ tục "Thẩm định nhu cầu sử dụng đất" 

Nội dung đơn giản hóa: Rút ngắn thời hạn giải quyết từ 30 ngày xuống còn 

không quá 25 ngày. 

Lý do: Tiết kiệm thời gian, giảm thiểu chi phí, đẩy nhanh tiến độ giao đất, 

cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi thời hạn thẩm định nhu cầu sử dụng đất quy 

định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 68 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 

15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 

như sau: 

b) Trong thời hạn không quá 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 

quan tài nguyên và môi trường có văn bản thẩm định gửi đến chủ đầu tư để lập hồ 

sơ xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. 



 

 

 

Lợi ích sau đơn giản hóa:  

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại  : 209.615.000đ 

Chi phí tuân thủ TTHC sau đơn giản hóa  : 177.415.000đ 

Chi phí tiết kiệm  :   32.200.000đ 

Tỷ lệ cắt giảm  :   15%. 

(Có Biểu 03/SCM-KSTT đính kèm) 

2.2. Thủ tục "Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản" 

Nội dung đơn giản hóa: Rút ngắn thời hạn giải quyết từ 90 ngày xuống còn 

không quá 60 ngày. 

Lý do: Nâng cao hiệu suất giải quyết công việc, tiết kiệm chi ngân sách và 

chi phí cho doanh nghiệp. 

Kiến nghị thực thi: Sửa đổi thời hạn giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò 

khoáng sản quy định tại Điểm a, Khoản 2 Điều 48 của Luật Khoáng sản số 

60/2010/QH12 như sau: 

a) Tối đa là 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với hồ sơ cấp Giấy 

phép thăm dò khoáng sản. 

Lợi ích sau đơn giản hóa:  

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại : 75.099.000đ 

Chi phí tuân thủ TTHC sau đơn giản hóa : 58.194.000đ 

Chi phí tiết kiệm : 16.905.000đ 

Tỷ lệ cắt giảm :  23%. 

(Có Biểu 03/SCM-KSTT đính kèm) 

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- VP UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Chánh VP; 

Gửi bản giấy: 

- VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT (17b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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