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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /BC-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày 22 tháng 03 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) quý I/2018 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC  

1. Đánh giá tác động, thẩm định, thẩm tra TTHC 

Các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

xây dựng trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành không phát sinh TTHC mới nên 

không thực hiện đánh giá TTHC và báo cáo các nội dung liên quan về công tác 

thẩm định, thẩm tra TTHC. 

2. Công bố, công khai TTHC 

2.1. Công bố TTHC 

Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 quyết định (Quyết định số 

2091/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 312/QĐ-UBND ngày 

01/3/2018 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường. Trong đó, có 02 TTHC mới ban hành và 36 TTHC sửa đổi, bổ sung. 

2.2. Công khai TTHC 

Niêm yết 02 quyết định trên tại Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả và đăng tải 

trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường đúng quy định. 

3. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 6.353 hồ sơ, trong đó: Tiếp nhận 

mới 5.816 hồ sơ; kỳ trước chuyển qua: 537 hồ sơ. 

Kết quả giải quyết xong: 5.797 hồ sơ đạt 91%, trong đó: Đúng hạn 5.731 hồ 

sơ đạt 99%, quá hạn 66 hồ sơ chiếm 1%. 

Đang giải quyết 556 hồ sơ chiếm 9%, trong đó: Chưa đến hạn 400 hồ sơ, 

chiếm 72%; quá hạn 156 hồ sơ, chiếm 28%. 

(Nội dung chi tiết như biểu 06a, 06g đính kèm) 

Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 39 TTHC. 

Trong đó, lĩnh vực: Đất đai 10 thủ tục; khoáng sản 8 thủ tục; môi trường 10 thủ 

tục; tài nguyên nước 9 thủ tục; khí tượng thủy văn 2 thủ tục. 

4. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

Quý I/2018, đơn vị không nhận được phản ánh, kiến nghị về TTHC. 
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5. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Tổng số TTHC được rà soát: 66 thủ tục. 

Số TTHC kiến nghị đơn giản hoá: 02 thủ tục (Thẩm định nhu cầu sử dụng 

đất và Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản). 

Số văn bản quy phạm pháp luật đề nghị sửa đổi, bổ sung: 02 văn bản (Luật 

Khoáng sản số 60/2010/QH12 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP). 

6. Các nội dung khác 

Ban hành và tổ chức thực hiện các Kế hoạch số: 02/KH-STNMT ngày 

12/01/2018 về cải cách hành chính (CCHC) năm 2018; 06/KH-STNMT ngày 

22/01/2018 về tuyên truyền CCHC; 07/KH-STNMT ngày 22/01/2018 về kiểm tra 

công tác CCHC; 09/KH-STNMT ngày 23/01/2018 về kiểm soát TTHC; 15/KH-

STNMT ngày 06/02/2018 về rà soát, đánh giá TTHC. 

Ban hành các Quyết định số: 12/QĐ-STNMT ngày 25/01/2018 về Quy chế 

làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường; 19/QĐ-STNMT ngày 29/01/2018 về Quy 

chế chi tiêu nội bội và quản lý tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

36/QĐ-STNMT ngày 31/01/2018 về Quy chế nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên 

vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức, viên chức và người lao 

động Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng 03 văn bản quy phạm pháp 

luật và được chấp thuận tại Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày  31/01/2018. Hiện 

tại đơn vị đang thực hiện để trình ban hành trong quý II (02 quyết định lĩnh vực đất 

đai) và quý IV/2018 (01 quyết định lĩnh vực môi trường). 

II. ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả đạt được 

Tổ chức chỉ đạo và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo kế 

hoạch; thực hiện đúng quy định về công bố, công khai TTHC; tiếp nhận, giải quyết 

khối lượng hồ sơ TTHC tăng 153 lần so với cùng kỳ năm 2017; không có phản ánh 

tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC. 

Tự đánh giá: Đơn vị hoàn thành tốt công tác kiểm soát TTHC. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Một số phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc kế hoạch rà 

soát, đánh giá TTHC năm 2018 của Sở; báo cáo kết quả rà soát không đầy đủ, 

không đạt yêu cầu, không có kiến nghị đơn giản hóa hoặc có kiến nghị nhưng 

không tính toán chi phí tuân thủ TTHC, kiến nghị thực thi…Nguyên nhân do công 

chức, viên chức được giao nhiệm vụ rà soát không cập nhật, nghiên cứu quy định 

về rà soát TTHC và các văn bản hướng dẫn của cấp trên; Lãnh đạo phòng chuyên 

môn, đơn vị chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ 

đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. 
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Khối lượng giải quyết TTHC tăng so với quý I/2017, nhưng tỷ lệ hồ sơ đang 

giải quyết quá hạn còn cao, chiếm 28%, tập trung chủ yếu ở các thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận và đăng ký biến động đất đai cho hộ gia đình (cá nhân) thực hiện ở cấp 

huyện và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai; chưa giảm so với cùng kỳ 

năm 2017 (Quý I/2017 là 27,94%). Nguyên nhân cơ bản do chất lượng hồ sơ địa 

chính đầu vào chưa được cải thiện, nội dung kê khai trong hồ sơ có sai lệch không 

thống nhất với thực địa, phải kiểm tra, chỉnh lý thống nhất các tài liệu địa chính; 

một số đối tượng chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính…mặt khác nguồn lực con 

người thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế về số lượng chưa đáp ứng yêu cầu giải 

quyết công việc và bảo đảm thời hạn giải quyết TTHC. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II 

1. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 

kiểm soát TTHC. 

2. Tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết TTHC, hạn chế thấp nhất 

những trường hợp quá thời hạn quy định. 

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

kế hoạch đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá nhân về TTHC lĩnh vực 

đất đai trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện trong quý III, IV/2018. 

4. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ lĩnh vực đất đai cho đội ngũ công chức cấp huyện, cấp xã. 

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018, kịp thời 

bổ sung nguồn lực cho Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh. 

IV. ĐỀ NGHỊ 

1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông cập nhật bổ sung TTHC 

"Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường" được Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 11/12/2017 lên hệ 

thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Kạn.  

2. UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xây dựng, công bố 

TTHC lĩnh vực khoáng sản theo Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản./. 

 

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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