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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 thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực  

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)  6 tháng đầu năm 2019 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 715/TH-KH&ĐT ngày 

14/06/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện chỉ số 

PCI của tỉnh Bắc Kạn trong 6 tháng đầu năm 2019. Căn cứ chức năng nhiệm vụ 

được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Thực hiện Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh về 

việc nâng cao chỉ số (PCI) tỉnh Bắc Kạn năm 2018 - 2019; Kế hoạch số 64/KH-

UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-

CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 

pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-STNMT ngày 12/12/2018 về thực hiện nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 - 2019, trong đó đã đề ra 08 

nhiệm vụ về chỉ số "Tiếp cận đất đai" và tổ chức thực hiện; ban hành 03 văn bản 

chỉ đạo công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
1
. 

Để nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải 

quyết thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc 

biệt là lĩnh vực đất đai và khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 09/5/2019 về việc nâng 

cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, trong đó chỉ 

đạo các Sở, ban, ngành đặc biệt là lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, UBND 

các xã, phường, thị trấn cùng vào cuộc chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết TTHC 

về đất đai tại các cấp. 

II. Tình hình thực hiện các chỉ số 

1. Rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC 

Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1710/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 và Quyết 

                                           
1
 1.Văn bản số 234/STNMT-VP ngày 19/02/2019 về triển khai Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 

14/02/2019 của UBND tỉnh; 2.Văn bản số 893/STNMT-VP ngày 07/5/2019 về việc Thông báo Kết luận số 

100/TB-UBND ngày 04/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI) năm 2019; 3.Văn bản số 1067/STNMT-VP ngày 13/6/2019 về việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 03/CT-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường cải thiện môi trường kinh 

doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).  
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định số 2290/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về "Bổ sung 7 TTHC giải quyết theo cơ 

chế một cửa liên thông Văn phòng UBND tỉnh”. 

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 TTHC năm 2019, Sở đã ban 

hành Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 16/01/2019 về rà soát, đánh giá TTHC năm 

2019, đồng thời ban hành Văn bản số 219/STNMT-VP ngày 14/02/2019 về chỉ đạo 

nâng cao cải cách hành chính năm 2019, trong đó giao: Văn phòng Đăng ký Đất đai 

rà soát 02 TTHC; Phòng Khoáng sản - Tài nguyên nước rà soát 08 TTHC; Trung 

tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường rà soát 01 TTHC và khuyến 

khích các phòng chuyên môn còn lại rà soát đơn giản hóa ít nhất 01 TTHC, yêu cầu 

hoàn thành trước ngày 20/6/2019 để báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

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". Đến nay Sở chưa nhận được phản ảnh, kiến nghị của 

cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. 

Tỷ lệ doanh nghiệp đến đăng ký mặt bằng kinh doanh và cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất: Trong 6 tháng đầu năm đã tham mưu trình UBND tỉnh ban 

hành 20 quyết định cho doanh nghiệp thuê đất, với tổng diện tích là 3869.2m
2
 đất.  

đang chờ các chủ sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và làm hợp đồng thuê 

đất. 

Giải quyết xong 03 thủ tục đăng ký biến động đất đai; 15 hồ sơ giao dịch bảo 

đảm; In được 07 giấy chứng nhận (06 doanh nghiệp có quyết định cấp đất, 01 

doanh nghiệp có quyết định cấp tài sản), với tổng diện tích là 349 493.1 m
2
 theo 

Bảng danh sách: 

Căn cứ pháp lý Tên chủ sử dụng đất Địa chỉ khu đất Ghi chú 

Quyết định số 

2304/QĐ-UBND 

 ngày 28/12/2018 

Công ty TNHH 

VIETNAM MISAKI 

Khu công nghiệp Thanh Bình, 

xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới 

Cấp tài 

sản 

Quyết định số 

57/QĐ-UBND 

 ngày 11/01/2019 

Tập đoàn công nghiệp - 

Viễn thông quân đội 

Tổ 10, phường Phùng Chí Kiên, 

 TP Bắc Kạn  

Quyết định số 

2227/QĐ-UBND 

 ngày 21/12/2018 

Công ty Cổ phần gạch 

ngói Chợ Đồn 

Thôn Nà Duồng, xã Bằng Lãn, 

huyện Chợ Đồn  

Quyết định số 

15/QĐ-UBND 

 ngày 04/01/2019 

Công ty TNHH Hoàng 

Nam Bắc Kạn 

Thôn Cốc Thử, xã Ngọc Phái, 

huyện Chợ Đồn  

mailto:nghidv.tn@backan.gov.vn
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Quyết định số 

364/QĐ-UBND 

  ngày 12/3/2019 

Công ty TNHH Kim An 

An 

Khu công nghiệp Thanh Bình, 

 xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới  

Quyết định số 

94/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2019  

Công ty Cổ phần 

Vincom Retail 

Tổ 8A phường Đức Xuân, TP 

Bắc Kạn 
 

Quyết định số 

1158/QĐ-

UBND ngày 

04/7/2018  

Công ty TNHH Hoàng 

Giang 

xã Thượng Quan, huyện 

Ngân Sơn. 

 

 

2. Hướng dẫn các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai đưa đất vào sử 

dụng sau khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất đảm bảo tiến độ sử dụng 

đất theo dự án đầu tư – Phòng Đất đai bổ sung nội dung này 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã tiến hành rà soát và ban hành Văn bản số 

401/STNMT-ĐĐ ngày 14/3/2019 hướng dẫn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn khẩn trương đưa khu đất đã được 

UBND tỉnh cho thuê tại Khu đô thị phía Nam vào sử dụng theo dự án đầu tư đã 

được phê duyệt, để tránh lãng phí nguồn tài nguyên đất; Văn bản số 525/STNMT-

ĐĐ ngày 04/4/2019, tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần Ngọc Sơn 

Bắc Kạn về việc khẩn trương thực hiện các hạng mục đầu tư xây dựng, đưa đất vào 

sử dụng thực hiện dự án Trường mầm non chất lượng cao Marie Curie, tại phường 

Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn. Quản lý sử dụng đất theo đúng phạm 

vi, ranh giới, mục đích được UBND tỉnh cho thuê đất; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài 

chính của người sử dụng đất.  

3. Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các cấp 

Đối với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 

đất kỳ cuối (2016 -2020) tỉnh Bắc Kạn được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 

số 39/NQ-CP ngày 09/5/2018, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 1149/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 về việc công bố, công khai điều chỉnh 

Quy hoạch sử dụng đất theo quy định. 

Đối với Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 

đất năm đầu (năm 2016) của điều chỉnh quy hoạch cấp huyện, đã tham mưu trình 

UBND tỉnh ban hành phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 

và kế hoạch sử dụng đất năm đầu (năm 2016) của điều chỉnh quy hoạch của 07/08 

huyện, thành phố
2
 và hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai 

thực hiện việc công bố công khai đúng quy định tại Khoản 3 Điều 48 Luật Đất đai 

năm 2013 để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận.  

                                           
2
 Huyện Na Rì tại Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 28/3/2019; huyện Pác Nặm tại Quyết định số 466/QĐ-UBND 

ngày 28/03/2019; Huyện Chợ Đồn tại Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 28/3/2019; Huyện Bạch Thông tại Quyết 

định số 465/QĐ-UBND ngày 28/3/2019; Huyện Ba Bể tại Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 28/3/2019, Huyện 

Ngân Sơn tại Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 và Thành phố Bắc Kạn tại Quyết định số 471/QĐ-

UBND ngày 28/3/2019. 
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Các nội dung về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; danh mục dự án thu hồi 

đất; kế hoạch xác định giá đất cụ thể; bảng giá các loại đất trên địa bàn; bộ TTHC 

trong lĩnh vực đất đai khi được cấp thẩm quyền phê duyệt đã được đăng tải trên 

trang thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường để phục vụ việc quản lý, khai 

thác cơ sở dữ liệu, thông tin về đất đai theo quy định. 

4. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác giải 

phóng mặt bằng (GPMB)  

Sở thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công 

tác GPMB; phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ những vướng mắc trong 

công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho doanh nghiệp triển 

khai thực hiện dự án, cụ thể: Ngày 27/12/2018 tổ chức 01 hội nghị giải quyết các 

vướng mắc trong việc áp dụng cơ chế chính sách trong việc thực hiện công tác 

GPMB, đồng thời ban hành Văn bản số 22/STNMT-ĐĐ ngày 07/01/2019 hướng 

dẫn UBND huyện Chợ Đồn thực hiện GPMB dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu dân cư đô thị tại Tổ 1 và Tổ 2A thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn; ban 

hành Văn bản số 284/STNMT-ĐĐ ngày 25/02/2019 hướng dẫn Hợp tác xã Sang 

Hà thực hiện dự án Điểm sơ chế, bảo quản, giới thiệu và tiêu thụ nông sản tại Tiểu 

khu 10, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể; Văn bản số 189/STNMT-ĐĐ ngày 

31/01/2019 hướng dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bò Mông Việt Nam 

hoàn thiện các thủ tục liên quan đến việc thực hiện dự án phát triển bò mông tại 

huyện Chợ Mới; Văn bản số 2202/STNMT-ĐĐ ngày 07/12/2018 hướng dẫn Công 

ty TNHH Môi trường Bắc Kạn thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn Bắc 

Kạn giai đoạn 2; Văn bản số 948/STNMT-ĐĐ ngày 30/5/2019 báo cáo UBND tỉnh 

đề xuất điểm bố trí tái định cư, hỗ trợ tự lo chỗ ở để GPMB dự án mở rộng, nâng 

cấp ĐT 254  thuộc địa phận huyện Chợ Đồn. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 123/TB- UBND 

ngày 31/5/2019 về kết quả làm việc của Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn với Lãnh đạo Công 

ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Trong đó tại mục 4 của Thông báo, UBND tỉnh giao Sở 

Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá, tham mưu, đề xuất điều chỉnh mức hỗ 

trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu 

hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

1001/STNMT-ĐĐ ngày 06/6/2019 gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 

thành phố phối hợp nghiên cứu đánh giá, đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ đào tạo, 

chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất 

nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu xây dựng văn bản 

báo cáo UBND tỉnh trên cơ sở kết quả đánh giá của các địa phương. 

5. Công khai giải quyết các TTHC: 

Việc công khai TTHC, Sở đã ban hành Văn bản số 323/STNMT ngày 

04/3/2019 của Sở TN&MT về chỉ đạo thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết và phạm vi quản lý của Sở TN&MT theo quy định; các thủ tục hành chính 
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thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường được công khai 

trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định. 

6. Áp dụng đúng cơ chế, chính sách về bồi thường 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thu 

hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai đối với khu đất xây dựng vườn ươm cây giống 

và trồng rừng tại xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn của Công ty CP khoáng sản 

Na Rì Hamico tại Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn, do vi phạm về luật đất đai nên Công ty CP khoáng sản Na Rì Hamico 

không được hưởng chế độ bồi thường theo quy định. 

7. Theo dõi, cập nhật biến động về đất đai 

Thường xuyên theo dõi, cập nhật biến động về giá đất trên thị trường, tham 

mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 tại 

Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 và hiện đang trình UBND tỉnh phê 

duyệt bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

tại Tờ trình số 131/TTr-STNMT ngày 05/6/2019 và dự án xây dựng bảng giá đất 

định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại Tờ trình số 101/TTr-

STNMT ngày 14/05/2019. 

8. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện xây dựng hoàn thành và đưa vào vận 

hành, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Ngân Sơn (năm 2015), 

huyện Chợ Đồn (năm 2017). Thực hiện các Quyết định số: 1397/QĐ-UBND ngày 

17/8/2018, 1398/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

Thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Bắc Kạn và 

huyện Na Rì, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai 

thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong năm 2019, để cập nhật bộ sơ sở dữ liệu đất 

đai lên hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh nhằm công khai, minh bạch trong 

việc tiếp cận đất đai, thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; đồng thời, tạo điều 

kiện thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về đất đai bằng công nghệ tin học. 

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh có Văn bản số 6556/UBND-KT về việc cho chủ 

trương lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Bạch 

Thông và huyện Chợ Mới, nội dung nội dung này chưa có kinh phí để thực hiện do 

vậy Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị tư 

vấn có chức năng, nhiệm vụ và đảm bảo đủ năng lực để thực hiện khảo sát lập 

Thiết kế kỹ thuật - Dự toán trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt do vậy chưa có 

cơ sở đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Bắc Kạn 

nhằm thực hiện theo lộ trình Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và 

cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn.  

III. Đẩy mạnh cải cách hành chính 

1. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 

Ban hành các Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 15/01/2019 về kiểm soát 

TTHC năm 2019; Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 16/01/2019 về rà soát, đánh 
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giá TTHC năm 2019. Hiện tại Sở đang thực hiện rà soát, tổng hợp báo cáo, bảo đảm 

hoàn thành theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trước ngày 30/6/2019. 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 03 phòng chuyên môn và 01 đơn vị 

trực thuộc, qua kiểm tra đã nhắc nhở các đơn vị tập trung chỉ đạo hoàn thành các 

nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính đã đề ra, tuyên truyền hướng dẫn 

người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4. 

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

Duy trì tốt họat động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, 

UBND tỉnh trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa liên thông đã được công bố. 

Bố trí phòng làm việc, trang thiết bị và phân công công chức trực tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả, cập nhật sổ theo dõi theo quy định. 

Số lượng TTHC đang đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một của 

liên thông: Cơ chế một cửa: Có 81 TTHC; cơ chế một cửa liên thông: Có 15 TTHC. 

Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh tại Tờ 

trình số 102/TTr-STNMT ngày 14/5/2019 để thực hiện thống nhất trên toàn tỉnh. 

Kết quả giải quyết TTHC: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở tiếp nhận 8.384 hồ 

sơ TTHC trong đó có 02 hồ sơ phát sinh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, đã 

giải quyết đúng hạn: 7.671 hồ sơ đạt 99,92%; quá hạn 06 hồ sơ chiếm 0,08%, hồ sơ 

đang giải quyết: 707 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn đã được giảm so với cùng 

kỳ năm ngoái (năm 2018 tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn là 0,79%). 

3. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 

Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và tổ chức thực 

hiện phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN theo Quyết định số 217/QĐ-STNMT 

ngày 15/8/2018 công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2008 thay thế Quyết định số 336/QĐ-STNMT ngày 

24/10/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Hệ thống quản lý chất lượng mới 

công bố áp dụng đối với 100% TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, trong đó lĩnh vực: Đất đai 40 quy trình; khoáng sản 17 

quy trình; tài nguyên nước, khí tượng thủy văn 20 quy trình; thanh tra 01 quy 

trình và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường 01 quy trình, thời 

gian thực hiện từ ngày 15/8/2018, trong đó có 16 TTHC lĩnh vực đất đai, khoáng 

sản được rút ngắn thời gian giải quyết từ 4 đến 60 ngày. Phòng Môi trường  đang 

áp dụng riêng một Hệ thống quản lý chất lượng, do trước đây là Chi cục Bảo vệ 

môi trường, hiện Sở đang hoàn chỉnh quy trình ISO thuộc lĩnh vực môi trường để 

công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

của Sở Tài nguyên và Môi trường.  

4. Công bố, công khai minh bạch 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 
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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 Tài nguyên và Môi trường 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 TN&MT, 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. 

Căn cứ Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 03/4/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được thay 

thế và TTHC 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, Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh 

mục TTHC mới ban hành, được thay thế và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và 

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 147/TTr-STNMT ngày 

13/6/2019, theo đó đề nghị ban hành mới 01 TTHC, thay thế 02 TTHC và bãi bỏ 

05 TTHC. 

5. Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 

Xây dựng, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công Sở Tài 

nguyên và Môi trường tại Quyết đ ịnh số 18/QĐ-STNMT ngày 31/01/2019; chỉ đạo 

Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường xây dựng phương án tự chủ tài chính 

theo quy định.  

Tiếp tục thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 17/01/2019 của Tỉnh uỷ 

Bắc Kạn về trọng tâm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; Chương 

trình số  41/CTr-STNMT ngày 26/4/2019 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

Kế hoạch số 15/KH-STNMT ngày 23/01/2019 về công tác nội chính, cải cách tư 

pháp và và phòng, chống tham nhũng năm 2019.  

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

Tổng số văn bản trao đổi dưới dạng điện tử trong 6 tháng đầu năm 2019 :  

6.028 văn bản, trong đó văn bản đến 4.303 văn bản và 1.725 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, chuyển giao chữ ký số cho một số vị 

trí lãnh đạo của Thanh tra Sở, Văn phòng Sở và Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai các huyện.  

Để tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 

số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 

2025, Sở đã ban hành Kế hoạch số 49/KH-STNMT ngày 12/06/2019 để triển 

khai thực hiện. 
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Tiếp tục 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%
3
; tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ Bưu chính công ích 47 TTHC đạt 48%. 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm Quý III năm 2019 

1. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 72/KH-STNMT ngày 12/12/2018 về thực 

hiện nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 - 2019 và Kế 

hoạch số 477/KH-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 254/KH-

UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp đối với việc giải quyết TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường trên địa bàn tỉnh. 

2. Hoàn thành kế hoạch cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2019; 

tập trung giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở không để 

tồn đọng. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân, doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và sử dụng dịch vụ bưu chính công 

ích. 

3. Thường xuyên theo dõi, giám sát UBND các huyện, thành phố, UBND 

các xã, phường, thị trấn thực hiện Kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 09/5/2019 

nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết 

TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019.  

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số năng 

lực cạnh tranh câp tỉnh (PCI)  6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP (Hạnh14b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Nông Văn Kỳ 

 

 

 

                                           
3
 Sở Tài nguyên và Môi trường có 59 TTHC phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. 
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