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Số:            /STNMT - VP 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Kạn, ngày         tháng 02 năm 2019 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

 

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 345-NQ/ĐU 

ngày 30/1/2019 của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường và nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Quán triệt, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 345-NQ/ĐU ngày 30/1/2019 của Đảng bộ Sở Tài 

nguyên và Môi trường về nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 

09/01/2019 của Sở TN&MT về cải cách hành chính năm 2019; Kế hoạch số 

06/KH-STNMT ngày 16/01/2019 của Sở TN&MT về rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2019. Phòng Đất đai, Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước, 

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thực hiện việc rà soát, 

đánh giá nhóm TTHC về tài nguyên và môi trường tại mục VI, Quyết định số 

2247/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế 

hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 và gửi về Văn phòng Sở 

trước ngày 20/6/2019 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

2. Phòng Đất đai, Phòng Khoán sản - Tài nguyên nước chủ động tham mưu 

xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở các nội dung đã đề xuất với 

HĐND, UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về thời gian, chất 

lượng của văn bản.  

3. Phòng Đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai: Tập trung tham mưu lãnh đạo, 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường 

kiểm tra, hướng dẫn các Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thành phố về trình tự các 

bước chuyển hồ sơ trên hệ thống, khắc phục chấm dứt tình trạng quá hạn trong giải 

quyết TTHC hoặc trả kết quả đúng hạn, nhưng các thao tác trên hệ thống không 

đúng quy định; thực hiện nghiêm việc xin lỗi với cá nhân, tổ chức khi có hành vi vi 

phạm trong giải quyết TTHC; chủ động đề xuất với cơ quan chuyên môn khắc 

phục những vướng mắc của hệ thống làm ảnh hưởng đến TTHC, đồng thời đề xuất 

tập huấn cho viên chức sử dụng phần mềm một cửa, một cửa liên thông chưa thành 

thạo về thao tác trên hệ thống nhằm đảm bảo giải quyết TTHC theo quy định; thay 

thế hoặc chuyển công tác khác đối với viên chức sử dụng phần mềm một cửa, một 



cửa liên thông không đáp ứng yêu cầu công việc. Xây dựng điểm (Chi nhánh 

VPĐKĐĐ) có tỷ lệ xử lý, sử dụng phầm mềm Một cửa liên thông đạt kết quả tốt 

nhất để phổ biến các Chi nhánh VPĐKĐĐ các huyện, thành phố học tập kinh 

nghiệm.  

4. Văn phòng Sở: Chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở theo dõi, phối hợp 

các phòng chuyên môn, đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, công khai, minh 

bạch thông tin về TTHC, việc giải quyết TTHC; kịp thời xử lý các phản ánh, kiến 

nghị của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC. Kịp thời, đề xuất động viên, khen 

thưởng công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả trong giải quyết TTHC và xử 

lý nghiêm, điều chuyển, thay thế những công chức, viên chức có biểu hiện thiếu 

trách nhiệm, hạn chế về năng lực chuyên môn, có các hành vi vi phạm quy định 

trong giải quyết TTHC. 

Yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị nghiệm túc quán triệt triển 

khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên (thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở (chỉ đạo); 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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