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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số: 258 /BC-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày 29 tháng 11 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính năm 2018 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính 

Ban hành Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 12/01/2018 về cải cách hành 

chính (CCHC) năm 2018; nội dung kế hoạch cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ 

UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2174/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 về ban hành 

kế hoạch cải cách hành chính năm 2018.  

Kết quả thực hiện, hoàn thành 36/37 nhiệm vụ, đạt 97,3%. Chưa thực hiện 

được nhiệm vụ "Thăng hạng viên chức"; nguyên do các viên chức của đơn vị chưa 

có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo quy định.  

2. Tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC 

Việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC: Ban hành 27 văn bản chỉ 

đạo, điều hành, tổ chức thực hiện CCHC. 

Việc tổ chức hội họp về CCHC: Tổ chức 4 cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ 

sở mở rộng, lồng ghép với triển khai, đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyên 

môn và công tác CCHC. Kết quả các cuộc họp đều ban hành Thông báo kết luận
1
, 

trong đó có chỉ đạo về công tác CCHC. 

Việc gắn thi đua khen thưởng với CCHC: Ban hành Quy chế làm việc tại 

Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 25/01/2018, trong đó quy định cụ thể  "Công 

chức, viên chức, tập thể hằng năm phải hoàn thành nhiệm vụ CCHC mới được xem 

xét thi đua khen thưởng". Hiện, đơn vị đang thực hiện đánh giá phân loại, bình xét 

thi đua khen thưởng. 

Về sáng kiến, giải pháp trong thực hiện công tác CCHC: Ban hành Quyết 

định số 178/QĐ-STNMT ngày 19/6/2018 về phân cấp điều động viên chức cho 

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai để chủ động điều hành giải quyết công việc.  

Về bố trí Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác CCHC: Ban Giám đốc Sở đã 

họp và thống nhất phân công Giám đốc Sở trực tiếp phụ trách công tác CCHC 

(Thông báo tại Văn bản số 09/TB-STNMT ngày 02/02/2018). 

Việc bố trí kinh phí thực hiện công tác CCHC: Kinh phí chi cho công tác 

CCHC được phân bổ trong dự toán ngân sách năm 2018 của các đơn vị. Tổng kinh 

phí 510 triệu đồng, trong đó cải cách thể chế 50 triệu đồng, hiện đại hóa hành 

                                                 
1
 Các Thông báo số: 243-TB/ĐU ngày 30/01/2018;  263-TB/ĐU ngày 04/5/2018; 272-TB/ĐU ngày 04/7/2018; 293-

TB/ĐU ngày 14/9/2018. 
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chính 460 triệu đồng. Sáu tháng đầu năm, đơn vị đã giải quyết chi hỗ trợ 1,76 triệu 

đồng cho đội ngũ công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 

3. Kiểm tra CCHC 

Ban hành Kế hoạch số 07/KH-STNMT ngày 22/01/2018 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về kiểm tra công tác CCHC năm 2018; chỉ đạo, tổ chức kiểm tra tại 

Văn bản số 1353/STNMT-VP ngày 30/8/2018. Kết quả thực hiện: Từ ngày 

26/9/2018 đến ngày 27/9/2018, Đoàn kiểm tra nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 4 đơn vị: Phòng Đất đai, Phòng Khoáng Sản, Chi 

Cục Bảo vệ Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai; Kết quả kiểm tra: các đơn vị 

đều tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ CCHC được giao, tuy nhiên còn có 

nhiệm vụ thực hiện chậm tiến độ, một số đơn vị giải quyết TTHC quá hạn, vận 

hành sử dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông chưa thành thạo…kết thúc 

buổi kiểm tra, Giám đốc Sở, Trưởng đoàn kiểm tra trực tiếp kết luận, chỉ ra những 

tồn tại, hạn chế của từng đơn vị và yêu cầu khắc phục kịp thời, bảo đảm hoàn 

thành tốt nhiệm vụ CCHC của đơn vị. 

Ban hành Kế hoạch số 54/KH-STNMT ngày 21/9/2018 về kiểm tra công tác 

giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai "Kiểm tra trực tiếp tại: Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện Ngân Sơn, Pác Nặm, 

Chợ Mới; thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn; xã Cao Tân huyện Pác Nặm; xã 

Thanh Vận, huyện Chợ Mới. Kiểm tra gián tiếp qua xem xét báo cáo của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các đơn vị: 

Thành phố Bắc Kạn, huyện: Ba Bể, Bạch Thông, Na Rì và Chợ Đồn". Kết quả 

kiểm tra của từng đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thông báo tại các văn 

bản số 81, 82, 83/TB-STNMT ngày 15/10/2018; Báo cáo số 239/BC-STNMT ngày 

09/11/2018 (Có gửi Sở Nội vụ). 

4. Tuyên truyền CCHC 

Ban hành Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 22/01/2018 về tuyên truyền công 

tác CCHC; nội dung tuyên truyền bám sát kế hoạch của tỉnh ban hành kèm theo 

Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong CCHC về lĩnh vực của ngành tài nguyên và môi trường. Hình thức tuyên 

truyền, lồng ghép trong các cuộc họp giao ban Sở, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ 

về tài nguyên và môi trường, giải quyết TTHC và mở chuyên mục CCHC trên 

trang thông tin điện tử Sở, đăng tải các văn bản về CCHC. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Cải cách thể chế 

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng 06 VB QPPL. Kết quả thực hiện: UBND tỉnh đã 

ban hàn 03 văn bản: (1) Quyết đinh số 09/2018/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 về bãi 

bỏ Điều 3 Quy định quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban 

hành kèm theo Quyết định số 50/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn; (2) Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 về ban hành 

Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà 
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nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; (3) Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND 

ngày 28/9/2018 về ban hành Quy định về một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi 

trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Đang xem xét ban hành 02 văn bản; Sở Tư pháp 

đang thẩm định 01 văn bản. 

Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND ngày 

27/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định phân định nhiệm vụ chi 

bảo vệ môi trường, nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường, tỷ lệ 

chi phí quản lý chung và một số mức chi đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên 

môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Ban hành các Kế hoạch số: 04/KH-STNMT ngày 22/01/2018 về công tác kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018; Kế hoạch số 

05/KH-STNMT ngày 22/01/2018 về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 

năm 2018 (Hai nhiệm vụ này, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 

12/2018); Kế hoạch số 13/KH-STNMT ngày 25/01/2018 về công tác theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật năm 2018, đã báo cáo kết quả thực hiện tại Văn bản số 

200/BC-STNMT ngày 05/10/2018. 

2. Cải cách TTHC 

2.1. Kiểm soát TTHC 

Ban hành Kế hoạch số 09/KH-STNMT ngày 23/01/2018 về kiểm soát TTHC 

năm 2018. 

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

TTHC năm 2018; Kết quả  thực hiện, đã báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 41/BC-

STNMT ngày 15/3/2018, trong đó có 66 thủ tục được rà soát, 2 thủ tục kiến nghị 

đơn giản hóa được UBND tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa TTHC năm 2018 

tại Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 "Rút ngắn thời gian thẩm định 

nhu cầu sử dụng đất từ 30 ngày xuống còn không quá 25 ngày, giảm chi phí 16,1%, 

tiết kiệm 72,7 triệu đồng/năm; Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy phép 

thăm dò khoáng sản từ 90 ngày xuống còn không quá 60 ngày, giảm chi phí 30%, 

tiết kiệm 37,4 triệu đồng/năm". 

Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành: (1) 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) Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 công bố danh mục 

TTHC mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng 

quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn; trong đó: Danh 

mục TTHC mới ban hành 5 thủ tục (Lĩnh vực: khoáng sản 3 thủ tục; tài nguyên 

nước 2 thủ tục); Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung 25 thủ tục (Lĩnh vực: khoáng 

sản 15 thủ tục; tài nguyên nước 10 thủ tục). Thực hiện niêm yết, đăng tải công khai 

danh mục, nội dung các TTHC theo quy định. 
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Rà soát, báo cáo UBND tỉnh danh mục TTHC về tài nguyên và môi trường 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã tại Văn bản số 1077/STNMT-

VP ngày 13/7/2018, trong đó: Cấp huyện 34 thủ tục (Đất đai 31, môi trường 2, tài 

nguyên nước 1); Cấp xã 7 thủ tục (Đất đai 2, môi trường 5). 

Công tác tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Lãnh đạo Sở phân 

công Chánh Văn phòng Sở trực tiếp phụ trách; công khai số điện thoại đường dây 

nóng và Email tiếp nhận trên trang thông tin điện tử Sở "ĐT: 0915 344 000; Email: 

nghidv.tn@backan.gov.vn". Tính đến 28/11/2018, đơn vị tiếp nhận 02 phản ánh 

kiến nghị về hành vi hành chính của viên chức (Theo Văn bản chuyển đơn số 

120/UBND-TCD ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh và Văn bản số 165/HĐND-VP 

ngày 05/9/2018 của HĐND tỉnh); kết quả, đã trả lời, giải quyết tại Văn bản số 

241/BC-STNMT ngày 14/11/2018 "Giải quyết đơn đề nghị của ông Trần Văn 

Thắng trú tại tổ 13 phường Đức Xuân''; Văn bản số 206/BC-STNMT ngày 

11/10/2018 "Kết quả giải quyết đơn của bà Lương Thị Liên trú tại tổ 6 phường 

Minh Khai, thành phố Bắc Kạn". 

2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở ứng dụng, sử dụng phần mềm một 

cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến mức độ cao từ tháng 9/2017;  

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố sử dụng từ tháng 

10/2018. 

Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa: 82/97 thủ tục, chiếm 85%. 

Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 15/97 thủ tục, chiếm 

15%; trong đó liên thông cùng cấp, tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa liên 

thông Văn phòng UBND tỉnh 15/15 thủ tục. 

Duy trì tốt hoạt động Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ 

tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả được cập nhật đầy đủ trên phần mềm một cửa theo 

quy định. 

2.3. Kết quả giải quyết TTHC 

Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận: 19.620 hồ sơ. 

Số hồ sơ TTHC đã giải quyết: 18.382 hồ sơ đạt 93,7%, trong đó:  

- Số hồ sơ: đúng hạn 18.313 hồ sơ đạt 99,6%; quá hạn 69 hồ sơ chiếm 0,4% 

- Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa: 18.322 hồ sơ 

- Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 60 hồ sơ 

- Số hồ sơ trực tuyến phát sinh mức độ 3: 01 hồ sơ 

- Số hồ sơ trực tuyến phát sinh mức độ 4: Chưa có. 

- Số hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 57 hồ sơ (Thẩm định 

nhu cầu sử dụng đất). 

(Số liệu chi tiết như Biểu 6a đính kèm) 

mailto:nghidv.tn@backan.gov.vn
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3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết 

số 19 lần thứ 6 (Khóa XII) của BCH Trung ương. Tiếp tục thực hiện Đề án 03 của 

Tỉnh ủy, sắp xếp lại tổ chức bộ máy phòng chuyên môn thuộc sở trình UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 "Thành lập: Phòng 

Môi trường; Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước"; Xây dựng Đề án sáp nhập 

Trung tâm Phát triển quỹ đất với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường 

thành Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường trình UBND tỉnh quyết định 

thành lập tại Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 14/11/2018; Các đơn vị chính 

thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019.  

Cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương bảo đảm đúng quy định; 

không vượt, không dôi dư. 

Xây dựng, ban hành Đề án số 441/ĐA-STNMT ngày 29/3/2018 về tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động theo Nghị 

định số 68/2000/NĐ-CP năm 2018. Kết quả chưa thực hiện được, nguyên nhân do 

Bộ Nội vụ có ý kiến đối tượng của Đề án không thuộc trường hợp tinh giản. 

4. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức 

Về cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm đạt 80% (Bao gồm 8/10 

đơn vị: Văn phòng Sở; Thanh Tra Sở; Chi cục Bảo vệ môi trường; Phòng Khoáng 

sản; Phòng Tài nguyên nước-Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Văn phòng 

Đăng ký đất đai; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường). 

Về sử dụng biên chế công chức, viên chức, người lao động: Sở Tài nguyên và 

Môi trường giao biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động 68 tại Quyết 

định số 03/QĐ-STNMT ngày 11/01/2018, cụ thể như sau: Công chức 38 biên chế; 

viên chức 83 biên chế và 04 Hợp đồng lao động 68. Hiện tại các đơn vị sự nghiệp 

đang sử dụng 52 hợp đồng lao động khác, trong đó những trường hợp sử dụng 

ngân sách nhà nước, các đơn vị đã có thông báo đến người lao động chấm dứt hợp 

đồng vào ngày 31/12/2018. 

Về tuyển dụng viên chức năm 2018: Đơn vị đã xây dựng xong kế hoạch tuyển 

dụng, được Sở Nội vụ thẩm định báo cáo UBND tỉnh. Hiện Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh đang xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy.  

Về thăng hạng viện chức, chưa thực hiện được; nguyên nhân do viên chức của 

đơn vị chưa có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp. Tháo gỡ khó khăn này, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã liên hệ với Trường Đào tạo cán bộ Bộ Tài nguyên và 

Môi trường mở lớp đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Bắc Kạn vào năm 2019. 

Thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 03 trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn 

vị đúng quy định. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công 

chức, viên chức đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc và công tác quy hoạch cán 

bộ. Cử 01 đối tượng học cao cấp lý luận chính trị; 01 đối tượng bồi dưỡng kiến 

thức quản lý nhà nước chuyên viên chính và đăng ký cho 5 công chức dự thi nâng 

ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính. 
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5. Cải cách tài chính công 

100% các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện cơ chế tự chủ tài chính; xây dựng, 

ban hành Quy chế quản lý tài chính, tài sản thông qua tại Hội nghị công chức, viên 

chức đầu năm. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2018 tiết kiệm 

1.746 triệu đồng trích lập các loại quỹ và bổ sung thu nhập tăng thêm cho công 

chức, viên chức, người lao động. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin 

Ban hành Kế hoạch thông tin năm 2018 tại Văn bản số 257/BC-STNMT ngày 

30/10/2017. Kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tại Quyết định số 

48/QĐ-STNMT ngày 08/02/2018, trong đó Giám đốc Sở làm Trưởng ban. 

Về hạ tầng và nguồn lực công nghệ thông tin: Tổng số máy tính trang bị cho 

công chức, viên chức, người lao động 162 máy, trong đó có 10 máy tính xách tay; 

số máy tính được cài đặt phần mềm diệt vius có bản quyền 130 máy
2
. Sở có Trung 

tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường chuyên trách công nghệ thông 

tin, quản trị, vận hành trang thông tin điện tử Sở, Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai và 

các nhiệm vụ khác; 100% viên chức chuyên môn, nghiệp vụ có chuyên ngành công 

nghệ thông tin phù hợp vị trí việc làm.  

Tổng số văn bản trao đổi dưới dạng điện tử: 12.623 văn bản, trong đó văn 

bản đến 9.042 văn bản và 3.581 văn bản đi được ký số theo quy định. Duy trì, 

vận hành tốt trang thông tin điện tử của Sở, ứng dụng, sử dụng có hiệu quả phần 

mềm một cửa, một cửa điện tử liên thông trong giải quyết TTHC về tài nguyên 

và môi trường. 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với 76 TTHC đạt 78 %; mức 

độ 4 đối với 41 TTHC đạt 69 %; tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công 

ích 47 TTHC đạt 48%. Số hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến mức độ 3: 01 hồ sơ 

(Mã hồ sơ: 7bafed2b6d; Chủ hồ sơ: Nguyễn Đức Thới); chưa có hồ sơ TTHC phát 

sinh trực tuyến mức độ 4; trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 

ích phát sinh 57 hồ sơ. 

6.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan 

Xây dựng, công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 đối với 100% TTHC về tài nguyên và môi trường tại 

Quyết định số 217/QĐ-STNMT ngày 15/8/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Việc đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo được thực hiện vào tháng 12/2018 

theo Kế hoạch số 67/KH-STNMT ngày 23/11/2018. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CCHC ĐƯỢC GIAO 

TRONG KẾ HOẠCH CCHC NĂM CỦA TỈNH 

Tổng số nhiệm vụ giao chủ trì: 8 nhiệm vụ. 

Số nhiệm vụ đã triển khai: 8 nhiệm vụ, kết quả cụ thể như sau: 

                                                 
2
 Báo cáo số 225/BC-STNMT ngày 29/10/2018 
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TT Nhiệm vụ Kết quả thực hiện 

I Nhiệm vụ đã hoàn thành  

1 

Niêm yết công khai đầy đủ 

các thủ tục hành chính tại 

các cơ quan, đơn vị 

Thực hiện thường xuyên, đúng quy định 

2 

Tiếp tục triển khai nhân 

rộng cơ chế một cửa liên 

thông trong giải quyết 

TTHC liên quan đến tổ 

chức, cá nhân 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1710/QĐ-

UBND ngày 11/10/2018 "bổ sung 7 TTHC giải quyết 

theo cơ chế một cửa liên thông và rút ngắn thời gian 

giải quyết TTHC đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất từ 33 ngày xuống còn 20 ngày". 

3 

Nâng cao chất lượng hoạt 

động cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và đưa 

100% TTHC thực hiện tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả các cấp. 

 

- Duy trì tốt hoạt động Bộ phận một cửa, bố trí con 

người, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu 

Nghị định 61/2018/NĐ-CP. 

- 96/97 TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải 

quyết tại Bộ phận một cửa đạt 99%. Một thủ tục 

"Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên 

và môi trường" thực hiện trực tiếp tại Trung tâm 

Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường theo 

Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 11/12/2017. 

4 

Công khai kết quả xử lý 

phản ánh kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định 

hành chính  

Thực hiện đúng quy định 

5 

Tiếp tục thực hiện phân cấp, 

phân quyền giữa các cấp 

chính quyền địa phương 

theo quy định của Chính 

phủ 

Ban hành các Quyết định số: 

+ 39/QĐ-STNMT ngày 01/02/2018 về Ủy quyền cho 

Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất; 

+ 178/QĐ-STNMT ngày 19/6/2018 về phân cấp điều 

động viên chức cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký 

đất đai để chủ động điều hành giải quyết công việc. 

6 

Gắn công tác thi đua khen 

thưởng và đánh giá, phân 

loại cán bộ công chức với 

công tác CCHC 

Ban hành Quy chế làm việc tại Quyết định số 12/QĐ-

STNMT ngày 25/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, trong đó quy định cụ thể  "Công chức, viên 

chức, tập thể hằng năm phải hoàn thành nhiệm vụ 

CCHC mới được xem xét thi đua khen thưởng" 

II Nhiệm vụ đang thực hiện  

1 

Thực hiện đối thoại giữa 

lãnh đạo các cấp với tổ 

chức, cá nhân về TTHC, 

nhất là các lĩnh vực đầu tư, 

đất đai, xây dựng 

Ban hành Kế hoạch số 64/KH-STNMT ngày 

13/11/2018 về tổ chức Hội nghị đối thoại với người 

dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính và giải 

quyết thủ tục hành chính năm 2018. Tiếp nhận, phân 

loại phiếu đăng ký từ ngày 15/11/2018-30/11/2018; 

tổ chức đối thoại vào ngày 14/12/2018. 

2 
Tổ chức tuyển dụng viên 

chức 

Xây dựng xong kế hoạch tuyển dụng, được Sở Nội vụ 

thẩm định báo cáo UBND tỉnh. Hiện Ban Cán sự Đảng 

UBND tỉnh đang xin ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy. 

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 22/KH-UBND NGÀY 

22/01/2018 VỀ NÂNG CAO CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH 

CÔNG TỈNH NĂM 2018 
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Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế 

hoạch số 17/KH-STNMT ngày 09/02/2018, kết quả như sau: 

Hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu UBND tỉnh giao về: công bố, công khai 

điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
3
; xây dựng quy chế dân chủ trong thực 

hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
4
; 

tập huấn, hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ về đất đai cho đội ngũ công 

chức Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện; viên chức các Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai; lãnh đạo UBND cấp xã và công chức địa chính cấp xã
5
…  

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

Xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ UBND tỉnh 

giao; chủ động cụ thể hóa tổ chức thực hiện nhiều nội dung phù hợp với tình hình 

thực tế của đơn vi. Kết quả thực hiện, cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, 

góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu qủa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi 

trường. Những kết quả nổi bật như: Cải cách thể chế: trình ban hành 6 văn bản QPPL; 

Cải cách TTHC: kiến nghị, thực thi rút ngắn thời gian giải quyết từ 4 đến 60 ngày đối 

với 16 TTHC lĩnh vực đất đai, khoáng sản6; Cải cách tổ chức bộ máy: giảm một 

phòng chuyên môn, một đơn vị sự nghiệp; Ứng dụng công nghệ thông tin: cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đạt 78%, mức độ 4 đạt 69%... 

2. Tồn tại, hạn chế 

Chưa khắc phục triệt để được tình trạng giải quyết TTHC quá hạn và chưa 

nghiêm túc thực hiện xin lỗi, người dân, tổ chức theo quy định khi giải quyết TTHC 

quá hạn.  

Một số Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chậm được triển khai ứng dụng 

phần mềm một cửa điện tử vào giải quyết TTHC; chưa được cấp chữ ký số phục vụ 

yêu cầu giải quyết công việc. 

VI. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019 

1. Xây dựng, ban hành các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC đúng thời 

gian quy định; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách TTHC; Trình UBND tỉnh ban 

hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC về tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã để áp dụng thống nhất trên địa bàn. 

3. Xây dựng Kế hoạch đối thoại với người dân, tổ chức về giải quyết TTHC, 

tổ chức thực hiện 02 cuộc vào tháng 6 và tháng 11. 

4. Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh rà soát, 

khắc phục những vướng mắc, bất cập trong vận hành, sử dụng phân một cửa, một 

cửa liên thông giải quyết TTHC về tài nguyên và môi trường, bảo đảm liên thông 

giữa các cấp và các cơ quan phối hợp giải quyết.  

                                                 
3
 Quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 . 

4
 Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 25/6/2018. 

5
 Kế hoạch số 45/KH-STNMT ngày 17/7/2018  

6
 Báo cáo số 179/BC-STNMT ngày 13/9/2018. 
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5. Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng và chuyển đổi sang 

phiên bản ISO 9001: 2015.  

6. Tăng cường kiểm tra thực hiện CCHC trong nội bộ Sở; kiểm tra giải quyết 

TTHC về tài nguyên và môi trường tại cấp huyện, cấp xã./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Sở Nội vụ        

- UBND tỉnh    (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Chánh VP; 

- Lưu: VT (17b). 

GIÁM ĐỐC 
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