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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /KH-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Bắc Kạn, ngày        tháng  10   năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính 

 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 27/9/2018 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch thực hiện 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Quán triệt việc thực hiện nghiêm túc Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 của Chính phủ; Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 

2018 của Thủ tướng Chính; Kế hoạch số 412/KH-UBND ngày 27 tháng 9 năm 

2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 

tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính  

Nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết 

thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho  người dân, doanh nghiệp trong việc 
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thực hiện thủ tục hành chính, góp phần cải thiện  môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư của tỉnh. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

Nội dung cụ thể triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 

năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính được ban hành tại phụ lục kèm theo Kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Lãnh đạo các phòng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở có trách nhiệm 

quán triệt, tuyên truyền  triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các nội dung 

trong Kế hoạch này. 

Giao Văn phòng Sở chủ trì theo dõi việc  triển khai thực hiện Kế hoạch và 

báo cáo Giám đốc Sở theo qui định./.  

 

Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Các phòng chuyên môn 

- Các đơn vị trực thuộc        (Thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở (Chỉ đạo); 

- Chánh Văn phòng (Đôn đốc); 

- Lưu: VT, TH (20b). 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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Phụ lục 

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số           /KH-STNMT ngày        tháng 10  năm 2018 

 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn) 
 

 

TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối hợp 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm dự kiến 

hoàn thành 

1 Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Văn phòng 
Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 
Tháng 10/2018 Kế hoạch. 

2 
Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Bộ 

phận một cửa 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 
Tháng 11/2018 Quyết định 

3 
Bổ sung trang thiết bị máy tính tại Bộ phận 

một cửa 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

trực thuộc 

Quý III/2018 – 

Quý  I/2019 

01 bộ máy tính để bàn; 01 

máy tính màn hình cảm 

ứng hiển thị danh mục, nội 

dung, quy trình giải quyết 

các TTHC; 01 máy scan. 

4 

Rà soát, lập danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện tiếp nhận và không tiếp nhận hồ 

sơ tại Bộ phận Một cửa gửi Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

Các phòng, đơn vị 

thực hiện TTHC 
Văn phòng Tháng 10/2018 

Tờ trình +Danh mục 

TTHC 

5 
Xây dựng quy trình nội bộ đối với việc giải 

quyết từng thủ tục hành chính thuộc phạm 

Các phòng, đơn vị 

thực hiện TTHC 
Văn phòng Tháng 12/2018 

Tờ trình + Dự thảo Quy 

trình giải quyết thủ tục 
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TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối hợp 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm dự kiến 

hoàn thành 

vi chức năng quản lý và giải quyết của cấp 

tỉnh, cấp huyện, cấp xã trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành 

hành chính 

6 

Rà soát, công bố danh mục thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở 

giao cho Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố tiếp nhận. 

Các phòng, đơn vị 

thực hiện TTHC 
Văn phòng Tháng 3/2019 

Văn bản quy định việc tiếp 

nhận. 

7 
Rà soát, đề xuất các thủ tục hành chính 

thực hiện liên thông. 
Văn phòng Văn phòng Hằng năm Văn bản đề xuất 

8 
Tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục 

hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Văn phòng 

Các phòng, đơn vị 

thực hiện TTHC 
Hằng năm 

Kết quả đánh giá được 

công khai. 

9 

Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy 

liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục 

hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ 

sơ điện tử. 

Các phòng, đơn vị 

thực hiện TTHC 
Văn phòng Thường xuyên 

Các hồ sơ, tài liệu giấy 

liên quan đến thủ tục hành 

chính được chuyển đổi 

thành hồ sơ điện tử ngay 

khi tiếp nhận, giải quyết. 
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TT Nội dung thực hiện 
Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị phối hợp 

phối hợp 

Thời gian 

hoàn thành 

Sản phẩm dự kiến 

hoàn thành 

10 

Báo cáo tình hình thực hiện và kết quả 

triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết 

quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính 

Các phòng, đơn vị 

thực hiện TTHC 
Văn phòng Hàng quý Báo cáo 
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