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

Ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 1189/QĐ-

UBND  về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành 

chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích cho 

các Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Thực hiện Quyết 

định của UBND tỉnh, ngày 22 tháng 8 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã 

ban hành Văn bản số 62/STNMT-VP về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 và tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Tổng cộng (97 

TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết; trong đó có 59 TTHC phải thực hiện nghĩa vụ 

tài chính). 

Qua kết quả rà soát từ ngày 16/12/2018 đến ngày 28/02/2019, không có hồ sơ 

phát sinh giải quyết qua Dich vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và giải quyết 

qua Dịch vụ Bưu chính công ích. Để thực hiện tốt Quyết định số 1189/QĐ-UBND 

về giao chỉ tiêu tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính qua 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích và đảm bảo 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 345/NQ-ĐU ngày 31/01/2019 của Đảng ủy Sở 

Tài nguyên và Môi trường, trong đó mục tiêu phấn đấu cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 đạt trên 60% số TTHC, mức độ 4 đạt trên 25% số TTHC, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị: 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Văn bản số 62/STNMT-VP ngày 

22 tháng 8 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường (Gửi bản PDF đình kèm). 

2. Thời gian báo cáo kết quả thực hiện: Báo cáo CCHC, trước ngày 30 tháng 

cuối quý; Báo cáo kiểm soát TTHC, trước ngày 20 tháng cuối quý. 

3. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, 

đơn vị thực hiện, định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo theo quy định. 

Yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị nghiệm túc triển khai, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 

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

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CN TN&MT (đăng tải); 

- Chánh Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT. 
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