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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:        /KH-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày 21 tháng 9 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số: 3932/UBND-NCKSTT ngày 

23/7/2018 về thực hiện Thông báo số 187/TB-VPCP ngày 23/5/2018 của Văn phòng 

Chính phủ; Văn bản số 2413/UBND-THVX ngày 15/5/2018 về đẩy mạnh thực hiện 

Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Văn bản số 4495/UBND-NCKSTT 

ngày 20/8/2018 về chấn chỉnh thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị 

và Hành chính công cấp tỉnh năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế 

hoạch kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về  đất đai tại cấp 

huyện, cấp xã như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Nắm tình hình giải quyết TTHC về đất đai tại các địa phương; đánh giá khách 

quan kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế; kịp thời chỉ đạo, có giải pháp 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC về 

đất đai, cải thiện chỉ số cải cách hành chính, chỉ số quản trị hành chính công, chỉ số 

hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 

nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. 

II. Nội dung 

1. Thành phần Đoàn kiểm tra 

1) Ông Hoàng Thanh Oai, Phó Giám đốc Sở, Trưởng đoàn 

2) Ông Nguyễn Đình Lai, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Thành viên 

3) Ông Nông Ngọc Duyên, Phó Trưởng phòng Đất đai, Thành viên 

4) Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chánh Văn phòng Sở, Thành viên 

5) Ông Phạm Đức Đồng, Viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên 

và môi trường, Thành viên. 

6) Bà Nông Thị Miên, Viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai, Thành viên. 

2. Thành phần làm việc cùng Đoàn kiểm tra 

2.1. Cấp xã:  

+ Lãnh đạo UBND xã;  

+ Công chức: Địa chính xã; Văn phòng, thống kê. 
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2.2. Cấp huyện:  

+ Mời Lãnh đạo UBND huyện, Lãnh đạo Chi cục Thuế tham dự; 

+ Công chức, người lao động Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

+ Viên chức, người lao động Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. 

3. Nội dung, phương pháp kiểm tra 

3.1. Nội dung kiểm tra 

Giải quyết TTHC về đất đai, số liệu tổng hợp từ các Báo cáo Kiểm soát TTHC 

quý I, II, III (Từ ngày 01/11/2017 đến 15/9/2018), cập nhật theo Biểu 6a, 6g ban hành 

kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP. 

3.2. Phương pháp kiểm tra 

- Kiểm tra gián tiếp qua xem xét Báo cáo đối với Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện: Na Rì; Chợ Đồn; Bạch 

Thông; Ba Bể và thành phố Bắc Kạn. 

- Kiểm tra trực tiếp: 

+ Cấp xã: Thị trấn Nà Phặc huyện Ngân Sơn; Xã Cao Tân huyện Pác Nặm; Xã 

Thanh Vận huyện Chợ Mới. 

+ Cấp huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

đất đai các huyện: Ngân Sơn; Pác Nặm; Chợ Mới.  

Các đơn vị được kiểm tra trực tiếp bố trí giúp địa điểm làm việc phục vụ công 

tác kiểm tra. 

4. Lịch kiểm tra 

TT Đơn vị Thời gian kiểm tra 
Thời gian, địa 

điểm xuất phát 

I Huyện Chợ Mới Ngày 03/10/2018 

Xe 97A 00436, 

xuất phát 6h30' 

tại Sở TN&MT 

1 Xã Thanh Vận 7h30' – 9h00' 

2 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ 9h30' – 11h30' 

3 
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
14h00' – 16h30' 

II Huyện Pác Nặm Ngày 05/10/2018 

Xe 97A 00436, 

xuất phát 5h00' 

tại Sở TN&MT 

1 Xã Cao Tân 8h00' – 10h00' 

2 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ 10h30' – 11h30' 

3 
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
14h00' – 16h30' 

III Huyện Ngân Sơn Ngày 08/10/2018 

Xe 97A 00436, 

xuất phát 6h 

tại Sở TN&MT 

1 Thị trấn Nà Phặc 7h30' – 9h30' 

2 Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ 10h00' – 11h30' 

3 
Phòng Tài nguyên và Môi 

trường 
14h00' – 16h30' 

Administrator
Pencil
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III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố xây dựng báo 

cáo theo đề cương tại Phụ lục I; Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai xây 

dựng báo cáo theo đề cương tại Phụ lục II; UBND các xã được kiểm tra trực 

tiếp xây dựng báo cáo theo đề cương tại Phụ lục III.  

Báo cáo của các đơn vị gửi bản điện tử đến Sở Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 30/9/2018. 

2. Các phòng chuyên môn, đơn vị cử công chức, viên chức tham gia Đoàn 

kiểm tra đúng thành phần, đúng giờ; chuẩn bị nội dung kiểm tra và giải đáp, tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. 

3. Văn phòng Sở tham mưu văn bản mời Lãnh đạo UBND huyện, Chi cục Thuế 

các đơn vị được kiểm tra trực tiếp tham dự; bảo đảm phương tiện, kinh phí cần thiết 

phục công tác kiểm tra; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 15/10/2018. 

Thông tin cần liên hệ, gặp ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Chánh Văn phòng Sở, 

ĐT: 0912 387 007, Email: dungnd.tn@backan.gov.vn. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp với Đoàn 

kiểm tra của Sở để tổ chức thực hiện Kế hoạch ./. 

 
Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Phòng TN&MT cấp huyện: 

- Các Chi nhánh VPĐKĐĐ; 

- UBND: xã Cao Tân; xã Thanh Vận; 

   thi trấn Nà Phặc; 

- UBND các huyện: Ngân Sơn; Pác Nặm;  

  Chợ Mới (P/h); 

- Đoàn kiểm tra; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

Gửi bản giấy: 

- Chi cục Thuế các huyện: Ngân Sơn; Pác Nặm; 

  Chợ Mới (P/h); 

- Lưu: VT (22b). 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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Phụ lục I 

Đề cương Báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện  

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-STNMT ngày 21/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)  

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 9 tháng năm 2018 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Xây dựng kế hoạch cấp Giấy chứng nhận 

1.1. Kế hoạch năm 2018 

- Tiến độ…………………………………………………………………..…….. 

- Kinh phí được phân bổ……..………………………………..……………….. 

1.2. Kế hoạch năm 2019 

- Khối lượng………………………………………………………………….…. 

- Nhu cầu kinh phí đề nghị UBND huyện cấp………………………………… 

2. Việc niêm yết, công khai TTHC về đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

3. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa lĩnh vực đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

4. Ứng dụng công nghệ thông tin 

4.1. Tình hình sử dụng phần mềm hồ sơ công việc TD Office, Email công vụ, 

chữ ký số 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

4.2. Tình hình sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC về 

đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

5. Tham mưu UBND huyện duy trì, cái tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

ISO 9001:2008 lĩnh vực đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 
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6. Giải quyết TTHC 

Tiếp nhận:………………….………hồ sơ 

Giải quyết::……………………...…hồ sơ 

Đã giải quyết quá hạn::……………hồ sơ 

Đang giải quyết quá hạn::…………hồ sơ. 

Số liệu chi tiết như biểu 6a, 6g đính kèm. 

(Số liệu tổng hợp từ các Báo cáo Kiểm soát thủ tục hành chính quý I, II, III, tính 

từ ngày 01/11/2017 đến 15/9/2018, cập nhật theo Biểu 6a, 6g ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP). 

Yêu cầu giải trình cụ thể về từng hồ sơ đã giải quyết quá hạn, đang giải quyết 

quá hạn; nguyên nhân, lý do quá hạn; trách nhiệm thuộc cơ quan, đơn vi ̣ nào? Viêc̣ 

công khai xin lỗi công dân theo quy định. 

7. Tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính 

7.1. Việc niêm yết, công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

7.2. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hành vi 

hành chính của công chức, viên chức trong thi hành công vụ và giải quyết TTHC 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

II. Đánh giá kết quả thực hiện 

1. Ưu điểm 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

2. Tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

III. Khó khăn, đề xuất kiến nghị 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV 

……………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………… 
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Phụ lục II 

Đề cương Báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai  
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-STNMT ngày 21/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)  

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 9 tháng năm 2018 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Việc niêm yết, công khai TTHC về đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

2. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa lĩnh vực đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

3. Ứng dụng công nghệ thông tin 

3.1. Tình hình sử dụng phần mềm hồ sơ công việc TD Office, Email công vụ, 

chữ ký số 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

3.2. Tình hình sử dụng phần mềm một cửa điện tử trong giải quyết TTHC về 

đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

4. Giải quyết TTHC 

Tiếp nhận:………………….………hồ sơ 

Giải quyết::……………………...…hồ sơ 

Đã giải quyết quá hạn::……………hồ sơ 

Đang giải quyết quá hạn::…………hồ sơ. 

Số liệu chi tiết như biểu 6a, 6g đính kèm. 

(Số liệu tổng hợp từ các Báo cáo Kiểm soát thủ tục hành chính quý I, II, III, tính 

từ ngày 01/11/2017 đến 15/9/2018, cập nhật theo Biểu 6a, 6g ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP). 

Yêu cầu giải trình cụ thể về từng hồ sơ đã giải quyết quá hạn , đang giải quyết 

quá hạn; nguyên nhân, lý do quá hạn; trách nhiệm thuộc cơ quan, đơn vi ̣ nào? Viêc̣ 

công khai xin lỗi công dân theo quy định. 
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5. Tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân 

5.1. Việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

5.2. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hành vi 

hành chính của viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ và giải quyết 

TTHC 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

6. Tình hình thực hiện Kế hoạch số 20/KH-STNMT ngày 13/3/2018 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường  

6.1. Việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

6.2. Việc kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công chức địa chính xã cập nhật, 

chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

II. Đánh giá kết quả thực hiện 

1. Ưu điểm 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

2. Tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

III. Khó khăn, đề xuất kiến nghị 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV 

……………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………… 
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Phụ lục III 

Đề cương Báo cáo của UBND các xã được kiểm tra trực tiếp 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-STNMT ngày 21/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường)  

 

BÁO CÁO 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 9 tháng năm 2018 

 

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Xây dựng kế hoạch cấp Giấy chứng nhận 

1.1. Kế hoạch năm 2018 

- Tiến độ…………………………………………………………………..…….. 

1.2. Kế hoạch năm 2019 

- Khối lượng………………………………………………………………….…. 

2. Việc niêm yết, công khai TTHC về đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

3. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa lĩnh vực đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

5. Việc xây dựng, duy trì, cái tiến Hệ thống quản lý chất lượng ISO 

9001:2008 lĩnh vực đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

6. Giải quyết TTHC 

6.1. Kết quả hòa giải tranh chấp đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

6.2. Cung cấp dữ liệu đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

(Số liệu tổng hợp từ các Báo cáo Kiểm soát thủ tục hành chính quý I, II, III, tính 

từ ngày 01/11/2017 đến 15/9/2018, cập nhật theo Biểu 6a, 6g ban hành kèm theo 

Thông tư số 02/2017/TT-VPCP). 

Yêu cầu giải trình cụ thể về từng hồ sơ đã giải quyết quá haṇ , đang giải quyết 

quá hạn; nguyên nhân, lý do quá hạn; trách nhiệm thuộc cơ quan, đơn vi ̣ nào? Viêc̣ 

công khai xin lỗi công dân theo quy định. 
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6.3. Việc tiếp nhận, chuyển hồ sơ TTHC về đất đai đối với những trường hợp hộ 

gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư lựa chọn nơi nộp ban đầu là UBND xã 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

6.4. Công tác phối hợp giải quyết TTHC về đất đai 

6.4.1. Xác nhận hiện trạng, nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh 

chấp, sự phù hợp với quy hoạch 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

6.4.2. Việc niêm yết công khai kết quả kiểm tra hồ sơ TTHC về đất đai trong thời 

hạn 15 ngày và giải quyết các kiến nghị, phản ánh về hồ sơ đất đai 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

7. Tiếp nhận, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính 

7.1. Việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

7.2. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hành vi 

hành chính của công chức, viên chức trong thi hành công vụ và giải quyết TTHC 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

II. Đánh giá kết quả thực hiện 

1. Ưu điểm 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

2. Tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

III. Khó khăn, đề xuất kiến nghị 

……………………………………………………………………….…………

…………………………………………………………………………………….. 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm quý IV 

……………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………… 
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