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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:       /BC-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày       tháng 6 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát  

thủ tục hành chính (TTHC) quý II/2019 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT TTHC  

1. Đánh giá tác động TTHC 

Các văn bản quy phạm pháp luật do Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị 

xây dựng trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành không phát sinh TTHC mới nên 

không thực hiện đánh giá TTHC và báo cáo các nội dung liên quan về công tác 

thẩm định, thẩm tra TTHC. 

2. Công bố, công khai TTHC 

2.1. Công bố TTHC 

Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC được sửa đổi và TTHC bị bãi bỏ 

lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng 

thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 96/QĐ-

UBND ngày 21/01/2019 về công bố danh mục TTHC mới ban hành; được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền quản lý và giải 

quyết của Sở, trong đó lĩnh vực Khoáng sản 02 TTHC, lĩnh vực Tài nguyên nước 10 

TTHC, lĩnh vực Khí tượng thủy văn 03 TTHC, lĩnh vực Môi trường 06 TTHC. 

Thực hiện Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 03/4/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 

hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, 

bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Hiện nay, Sở đã xây dựng dự thảo Tờ trình, Quyết định của 

UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý 

và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn. 

2.2. Công khai TTHC 

Bổ sung về niêm yết Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 tại Bộ phận 

tiếp nhận, trả kết quả và đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở đúng quy định. 

3. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 6.731 hồ sơ, trong đó kỳ trước 

chuyển qua 1.734 hồ sơ; tiếp nhận mới 4.997 hồ sơ. 
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- Hồ sơ  đã giải quyết xong: 4.895 hồ sơ đạt 72,7%,  

- Hồ sơ đúng hạn 4.895 hồ sơ đạt 100%. 

- Hồ sơ đang giải quyết: 1.836 hồ sơ chiếm 27,3%.  

- Hồ sơ phát sinh giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Có 02 hồ sơ.  

- Hồ sơ phát sinh giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Chưa có.  

(Nội dung chi tiết như biểu 06a đính kèm. Không có hồ sơ quá hạn). 

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%.  

4. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

Quý II/2019, đơn vị không nhận được phản ánh, kiến nghị về TTHC. 

5. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Thực hiện 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 

giao rà soát, đánh giá: 11 thủ tục thuộc các lĩnh vực (Đất đai rà soát 02 TTHC; 

Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước rà soát 8 TTHC; Công nghệ thông tin 01 

TTHC). Đồng thời, Sở ban hành Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 16/01/2019 về 

rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở 

TN&MT năm 2019, Văn bản số 219/STNMT-VP ngày 14/02/2019 về chỉ đạo nâng 

cao cải cách hành chính năm 2019. 

Hiện nay, Sở đang tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm 

quyền quản lý và giải quyết và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2019. 

6. Công tác tuyên truyền hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Thực hiện Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh 

về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 15/01/2019 về hoạt 

động kiểm soát TTHC năm 2019, Kế hoạch số 08/KH-STNMT ngày 17/01/2019 

về tuyên truyền công tác CCHC năm 2019, cụ thể: Niêm yết công khai đầy đủ các 

TTHC, mức thu phí, lệ phí, danh mục hồ sơ..., quán triệt các quan điểm, chủ trương 

của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC trên Trang thông tin điện tử 

của Sở, lồng ghép trong các buổi họp, hội nghị… 

7. Công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

Thực hiện Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh 

về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019, Sở đã ban 

hành Kế hoạch số 04/KH-STNMT ngày 15/01/2019 về kiểm tra công tác CCHC 

năm 2019. Từ ngày 22/5/2019 đến hết ngày 23/5/2019, Đoàn công tác do Giám 

đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác 
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CCHC các phòng, đơn vị: Đất đai; Môi trường; Khoáng sản-Tài nguyên nước; Văn 

phòng Đăng ký đất đai, với các nội dung: (1) việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá 

nhân; (2) việc công khai xin lỗi công dân theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND 

ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động 

công vụ của công chức, viên chức, các quy định về văn hóa công sở; (3) việc thực 

hiện nhiệm vụ do Giám đốc, Phó Giám đốc Sở giao theo Quy chế ban hành kèm 

theo Quyết định số 293/QĐ-STNMT ngày 13/9/2017 và kiểm tra việc tổ chức thực 

hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác CCHC. 

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số những tồn tại, hạn chế và ban 

hành Thông báo số 89/TB-STNMT ngày 30/5/2019 về kết quả kiểm tra và yêu cầu 

các phòng chuyên môn, đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế.  

8. Các nội dung khác 

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 09/01/2019 

về CCHC năm 2019; Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 15/01/2019 về hoạt động 

kiểm soát TTHC năm 2019; Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 16/01/2019 về Rà 

soát, đánh giá TTHC năm 2019.  

Ban hành Quyết định số 06/QĐ-STNMT ngày 15/01/2019 về kiện toàn Ban 

Chỉ đạo CCHC năm 2019; Quyết định số 18/QĐ-STNMT ngày 31/01/2019 về ban 

hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi 

trường; chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường xây dựng phương án 

tự chủ tài chính trình UBND tỉnh trong tháng 6/2019.  

II. ĐÁNH GIÁ 

1. Kết quả đạt được 

Tổ chức chỉ đạo và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo kế 

hoạch đã đề ra; thực hiện đúng quy định về công bố, công khai TTHC; kết quả hồ 

sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 100%, tăng 0.1% so với Quý I; không có phản ánh 

tiêu cực, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết TTHC. 

Tự đánh giá: Đơn vị hoàn thành tốt công tác kiểm soát TTHC. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Chất lượng báo cáo của một số phòng, đơn vị chưa đạt yêu cầu. Nguyên nhân 

do công chức, viên chức được giao nhiệm vụ không rà soát cập nhật đầy đủ số liệu 

và chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn của cấp trên; Lãnh đạo một số 

phòng chuyên môn, đơn vị chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của người đứng 

đầu trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện. 

Trả kết quả hồ sơ cho công dân, tổ chức đúng thời hạn nhưng không kết thúc 

trên hệ thống. Nguyên nhân do một số viên chức chưa nêu cao tình thần, trách 

nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; một số Lãnh đạo Chi nhánh VPĐK đất 

đai chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát.   
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Hồ sơ phát sinh giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn ít. 

Nguyên nhân, đa số Bộ phận một cửa của các huyện, thành phố chưa được đầu tư 

máy Scan A3, A0, mặt khác tổ chức, cá nhân còn tâm lý e ngại, chưa quen với hình 

thức nộp hồ sơ qua mạng nên việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III 

1. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ 

kiểm soát TTHC. 

2. Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải 

quyết và báo cáo UBND tỉnh đúng thời gian quy định. 

3. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành:  

- Nghị quyết HĐND tỉnh về ban hành cơ chế thúc đẩy tập trung đất đai, tạo 

quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (thực hiện theo 

Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 18/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ);  

- Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua danh mục công trình thu hồi đất; chuyển 

mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy 

định Luật Đất đai năm 2013.  

4. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định mới thay thế Quyết định số 

09/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh.  

5. Xây dựng Kế hoạch thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng 

IV lên hạng III./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị trực thuộc; 

- Chánh VP Sở; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
 

 

 

 



Số mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua

Số mới tiếp 

nhận (trực 

tiếp hoặc 

dịch vụ bưu 

chính)

Tổng số

Trả 

đúng 

thời 

hạn

Trả 

quá 

hạn

Tổng số

Chưa 

đến 

hạn

Quá 

hạn

Đúng 

thời 

hạn

Quá 

thời 

hạn

1 Đất đai 6.671 0 1.721 4.950 4.847 4.847 0 1.824 1.824 0 6.671 4.847 0 1.824

TTHC Phòng đất đai (Đã bao

gồm đo đạc và bản đồ)
38 0 6 32 37 37 0 1 1 0 38 37 0 1

Văn phòng ĐKĐĐ 47 0 8 39 26 26 0 21 21 0 47 26 0 21

Các Chi nhánh VP ĐKĐĐ 6.624 0 1.713 4.911 4.821 4.821 0 1.803 1.801 0 6.624 4.821 0 1.803

Gải quyết tranh chấp đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Khoáng sản 5 0 3 2 4 4 0 1 1 0 5 4 0 1

3 Môi trường 20 0 5 15 11 11 0 9 9 0 20 11 0 9

4 Tài nguyên nước 7 0 5 2 5 5 2 2 0 7 5 0 2

5

Thủ tục khai thác và sử dụng

thông tin, dữ liệu tài nguyên và

môi trường
28 0 0 28 28 28 0 0 0 0 28 28 0 0

Tổng cộng 6.731 0 1.734 4.997 4.895 4.895 0 1.836 1.836 0 6.731 4.895 0 1.836

Tỷ lệ % 100 72.7 100.0 0.0 27.3 99.6 0.0 100.0 72.7 0.0 27.3

Biểu số 06a/VPCP/KSTT Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên và Môi trường TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ II NĂM 2019

Kỳ báo cáo: Quý II/2019

(Từ ngày 16/3/2019 đến ngày 15/6/2019)
(Kèm theo Báo cáo số ………...BC-STNMT ngày 20/6/2019 của Sở TN&MT)

Đã giải quyết

Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông

Tổng 

số

Đang 

giải 

quyết

STT
Lĩnh vực, công việc giải quyết 

theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết

Tổng số

Trong đó

Kết quả giải quyết

Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
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