
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:        /STNMT-VP 

V/v: Đẩy mạnh cải cách hành chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày 06 tháng 4 năm 2018 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị  

 

Thực hiện Văn bản số 1310/UBND-NCKSTT ngày 21/3/2018 của UBND 

tỉnh về thực hiện Văn bản số 160-CV/BCSĐ ngày 09/3/2018 của Ban Cán sự Đảng, 

Lãnh đạo Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị thực hiện như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, Nhà 

nước về cải cách thủ tục hành chính (TTHC); thường xuyên cập nhật các văn bản 

quy định về cải cách hành chính (CCHC) và tổ chức thực hiện đúng quy định. 

Nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót trong rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2018; giải quyết TTHC và kiểm soát TTHC quý I/2018. 

2. Bám sát các Kế hoạch CCHC 2018, chủ động tham mưu, giúp Giám đốc 

Sở chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nhiệm vụ 

CCHC. Bố trí công chức, viên chức có năng lực tham mưu thực hiện công tác 

CCHC tại đơn vị. 

3. Từng bước hoàn thiện thế chế pháp lý về tài nguyên và môi trường; đẩy 

nhanh tiến độ xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 được UBND 

tỉnh giao tại Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 31/01/2018, nhất là: Quy định 

cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; Quy định về một số 

mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường. 

4. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC về tài nguyên và môi trường; công 

khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất của tỉnh. 

Văn phòng Đăng ký đất đai chủ trì thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại 

Văn bản số 1380/UBND-NCKSTT ngày 23/3/2018 về thực hiện Chỉ thị số 08/CT-

TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ "Rút ngắn thời gian giải quyết 

TTHC về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu từ 30 ngày 

xuống còn tối đa không quá 20 ngày"; thời gian hoàn thành quý II/2018. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất 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; thời gian hoàn thành quý II/2018 (Nội 

dung này đã chỉ đạo tại Văn bản số 71/KH-STNMT ngày 29/8/2016; 195/STNMT-

VP ngày 08/2/2018 nhưng đến nay chưa thực hiện). 

5. Giải quyết TTHC đúng thời hạn; thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm 

công khai, xin lỗi của công chức, viên chức trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ 



 

 

chức; thường xuyên cập nhật kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC vào biểu 

6a/VPCP/KSTT và nguyên nhân giải quyết quá hạn vào biểu 6g/VPCP/KSTT của 

Phụ lục số XI ban hành kèm theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn nghiệp 

vụ kiểm soát TTHC (đọc kỹ giải thích biểu mẫu trước khi cập nhật); định kỳ báo cáo 

tháng, quý, 6 tháng, năm cùng với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của 

đơn vị. 

Văn phòng Đăng ký đất đai xem xét lại phương pháp theo dõi, tổng hợp kết 

quả giải quyết TTHC về mặt thời gian, yêu cầu thực hiện đúng quy định theo 

Khoản 40 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP " Thời gian giải quyết TTHC 

được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, 

ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 

thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian 

xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng 

cầu giám định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian 

không quá 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và 

hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định". Đặc biệt chú 

ý trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ bảo đảm đúng thời hạn; thời 

gian: thực hiện nghĩa vụ tài chính,  bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định không 

tính vào thời gian giải quyết TTHC. 

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt việc cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã công bố tại Thông báo số 20/TB-STNMT 

ngày 21/3/2018. Lãnh đạo phòng, đơn vị theo dõi, chỉ đạo sát sao; cá nhân được 

giao phụ trách thường xuyên cập nhật Hệ thống dịch công trực tuyến, kịp thời tiếp 

nhận, xử lý hồ sơ theo quy định.  

7. Thực hiện nghiêm Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm 

vụ do Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giao; Quy chế làm việc Sở Tài nguyên và Môi 

trường. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc thực hiện, kịp thời tham mưu nhắc 

nhở, phê bình phòng, đơn vị chậm thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả các 

nhiệm vụ CCHC, làm cơ sở để đánh giá phân loại công chức, viên chức và thi đua 

khen thưởng cuối năm. 

Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên (T/h); 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP; 

- Lưu: VT (16b). 
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Nông Văn Kỳ 
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