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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /BC-STNMT 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày      tháng 11 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019, 

xây dựng kế hoạch CCHC năm 2020 

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CCHC 

1. Kế hoạch CCHC 

- Ban hành Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 09/01/2019 về CCHC năm 

2019 và triển khai đến tất cả các phòng, đơn vị, công chức, viên chức để thực hiện. 

 - Chất lượng kế hoạch CCHC: Thực hiện đầy đủ 6 nội dung CCHC theo quy 

định với 36 nhiệm vụ cụ thể, trong dó có 7 nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Kế hoạch 

CCHC năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND ngày 

26/12/2019. 

- Mức độ thực hiện kế hoạch: Tính đến ngày 30/11/2019 hoàn thành trên 90% 

kế hoạch đề ra.  

2. Thực hiện chế độ báo cáo 

- Ban hành đủ số lượng các Báo cáo CCHC định kỳ gồm: Báo cáo số 37/BC-

STNMT ngày 04/3/2019 về công tác CCHC quý I; Báo cáo số 120/BC-STNMT 

ngày 04/6/2019 về công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo số 120/BC-

STNMT ngày 04/9/2019 về công tác CCHC quý III, năm 2019. 

- Báo cáo tự đánh giá chấm điểm kết quả chỉ số CCHC: Chấm trung thực, 

nghiêm túc theo đúng Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND 

tỉnh; Văn bản số 1817/SNV-CCHC&QLVTLT ngày 18/11/2019 của Sở Nội vụ. 

3. Công tác tuyên truyền CCHC 

 - Mức độ đa dạng tuyên truyền CCHC: Đăng tải tuyên truyền các văn bản về 

CCHC trên trang thông tin điện tử của Sở TN&MT tại địa chỉ 

http://tnmtbackan.gov.vn "Chuyên mục CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH". Ban hành 

Kế hoạch số 66/KH-STNMT ngày 26/9/2019 về tổ chức đối thoại với người dân, 

doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC năm 2019. 

- Mức độ thực hiện tuyên truyền CCHC: Ban hành Kế hoạch số 10/KH-

STNM ngày 22/01/2019 về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; niêm yết, 

đăng tải công khai danh mục, nôi dung TTHC về tài nguyên và môi trường tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trang thông tin điện tử Sở (Đánh giá 

tại các Báo cáo CCHC, kiểm soát TTHC định kỳ: Báo cáo số 50/BC-STNMT ngày 

20/3/2019 về công tác kiểm soát TTHC quý I/2019; Báo cáo số 137/BC-STNMT 

ngày 18/6/2019 về công tác kiểm soát TTHC quý II/2019; Báo cao số 212/BC-

STNMT ngày 17/9/2019 về công tác kiểm soát TTHC quý III/2019); tuyên truyền 

pháp luật về tài nguyên và môi trường, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với 

http://tnmtbackan.gov.vn/
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CCHC theo các Văn bản số 603/STNMT-VP ngày 18/4/2019; số 561/STNMT-VP 

ngày 11/4/2019; số 1117/STNMT-VP ngày 21/6/2019. 

4. Sáng kiến trong thực hiện CCHC 

Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC: TTHC ‘Tách thửa, hợp thửa’ rút ngắn từ 

15 ngày xuống còn 13 ngày ; TTHC ‘Cấp phép khai thác khoáng sản’ rút ngắn từ 

60 ngày xuống còn 50 ngày và được UBND  phê duyệt phương án đơn giản hóa tại 

Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 10/9/2019, Quyết định số 1897/QĐ-UBND 

ngày 09/10/2019. 

5. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan phụ trách CCHC 

- Ban Giám đốc Sở họp phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực và các phòng 

chuyên môn đơn vị, trong đó Giám đốc Sở phụ trách chính và trực tiếp chỉ đạo 

công tác CCHC tại Thông báo số 16/TB-STNMT ngày 23/01/2019. 

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

Chỉ đạo CCHC Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó Giám đốc Sở làm Trưởng 

ban. 

6. Kinh phí thực hiện CCHC 

Bố trí kinh phí cho Cải cách thể chế 38 triệu đồng; Hiện đại hóa hành chính 

176 triệu đồng  nêu tại Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 09/01/2019. 

II. XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN VĂN BẢN QUY PHẠM 

PHÁP LUẬT 

1. Theo dõi thi hành pháp luật 

- Thực hiện các hoạt động về theo dõi THPL:  

+ Ban hành Quyết định số 391/QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 về phê duyệt kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019. 

+ Ban hành Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 22/01/2019 về công tác theo 

dõi thi hành pháp luật năm 2019; Báo cáo số 158/BC-STNMT ngày 04/7/2019 về 

công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

+ Kế hoạch số 13/KH-STNMT ngày 22/01/2019 về thi hành pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính; bố trí kinh phí bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

176 triệu đồng (Quyết định số 398/QĐ-STNMT ngày 28/12/2018 - Phụ lục số 01). 

- Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật: Nêu tại mục II,  Báo cáo số 

223/BC-STNMT ngày 03/10/2019 về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 

2019. 

- Thực hiện công tác báo cáo theo dõi thi hành pháp luật: Báo cáo đúng nội 

dung, thời gian, được đánh giá tại Báo cáo số 223/BC-STNMT ngày 03/10/2019 về 

công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2019. 

2. Thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật 

- Xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL: Ban hành Kế hoạch số 

11/KH-STNMT ngày 22/01/2019 về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

và pháp chế năm 2019. Qua rà soát phát hiện 01 văn bản QPPL, đề nghị sửa đổi, 

bổ sung 01 văn bản QPPL = 100%, cụ thể: Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND 
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ngày 21/7/2015 (Văn bản số 1813/STNMT-TNN ngày 13/9/2019 về đề nghị thẩm 

định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật); Báo cáo số 120/BC-STNMT ngày 

04/6/2019 về công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo số 120/BC-STNMT 

ngày 04/9/2019 về công tác CCHC quý III, năm 2019. 

- Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kết quả rà soát, hệ thống hóa văn 

bản QPPL: Báo cáo số 223/BC-STNMT ngày 03/10/2019 về công tác theo dõi thi 

hành pháp luật năm 2019. 

3. Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 

- Xử lý vấn đề phát hiện qua kiểm tra: 100% văn bản quy phạm pháp luật 

thuộc lĩnh quản lý được kiểm tra, rà soát. Qua rà soát phát hiện 01 văn bản QPPL 

có một số nội dung không phù hợp, cụ thể: Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND 

ngày 21/7/2015 của UBND tỉnh về Quy định quản lý nhà nước về tài nguyên nước 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, đồng thời Sở thực hiện các bước xây dựng văn bản 

QPPL và ban hành Văn bản số 1813/STNMT-TNN ngày 13/9/2019 gửi Sở Tư 

pháp đề nghị thẩm định theo quy định (tháng 12/2019 trình UBND tỉnh ban hành 

quyết định thay thế quyết định nêu trên).  

- Thực hiện công tác báo cáo hàng năm về kiểm tra, xử lý VBQPPL: Báo cáo 

số 223/BC-STNMT ngày 03/10/2019 về công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 

2019. 

III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Kiểm soát quy định TTHC 

- Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC hoặc Kế hoạch cải cách hành chính có 

nội dung về kiểm soát TTHC: Kế hoạch số 05/KH-STNMT ngày 15/01/2019 về 

hoạt động kiểm soát TTHC năm 2019. 

- Báo cáo kiểm soát TTHC: Ban hành các báo cáo định kỳ gồm: Số 50/BC-

STNMT ngày 20/3/2019 về công tác kiểm soát TTHC quý I/2019; số 137/BC-

STNMT ngày 18/6/2019 về công tác kiểm soát TTHC quý II/2019; số 212/BC-

STNMT ngày 17/9/2019 về công tác kiểm soát TTHC quý III/2019; (Kỳ Báo cáo 

kiểm soát TTHC năm 2019 (tháng 12/2019). 

2. Rà soát, đánh giá TTHC 

- Ban hành Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 16/01/2019 về việc rà soát, 

đánh giá TTHC. 

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá TTHC: Ban hành đúng thời gian Báo cáo 

số 147/BC-STNMT ngày 25/6/2019 về kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2019. 

-  Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC: Hoàn thánh 100% Kế 

hoạch số 06/KH-STNMT ngày 16/01/2019 về việc rà soát, đánh giá TTHC (Báo 

cáo số 212/BC-STNMT ngày 17/9/2019 về công tác kiểm soát TTHC quý 

III/2019). 

- Kết quả thực hiện rà soát, đánh giá TTHC trong năm: Rút ngắn thời gian 

giải quyết 02 TTHC: TTHC ‘Tách thửa, hợp thửa’ rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 

13 ngày ; TTHC ‘Cấp phép khai thác khoáng sản’ rút ngắn từ 60 ngày xuống còn 

50 ngày và được UBND  phê duyệt phương án đơn giản hóa tại Quyết định số 
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1581/QĐ-UBND ngày 10/9/2019, Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 

09/10/2019. 

3. Công bố, công khai TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ 

- Rà soát, cập nhật trình UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản 

lý, giải quyết: Tham mưu đúng quy định và trình UBND tỉnh ban hành Quyết định 

số 981/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 về việc công bố danh mục TTHC mới ban 

hành, được thay thế về bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 

thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT. 

- Niêm yết TTHC đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của đơn vị: Có 100% TTHC niêm yết, công khai trên trang thông tin điện tử của 

Sở và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn, cụ thể được đánh giá tại 

các Báo cáo: Số 37/BC-STNMT ngày 04/3/2019 về công tác CCHC quý I; số 

120/BC-STNMT ngày 04/6/2019 về công tác CCHC 6 tháng; số 204/BC-STNMT 

ngày 04/9/2019 về công tác CCHC quý III, năm 2019. 

- Cập nhật kịp thời, công khai đầy đủ TTHC tại Trang thông tin điện tử của 

đơn vị và Trung tâm hành chính công: Có 100% TTHC được niên yết, cụ thể đánh 

giá tại các Báo cáo: số 37/BC-STNMT ngày 04/3/2019 về công tác CCHC quý I; 

số 120/BC-STNMT ngày 04/6/2019 về công tác CCHC 6 tháng; số 204/BC-

STNMT ngày 04/9/2019 về công tác CCHC quý III, năm 2019. 

- Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên Cổng dịch vụ công 

của tỉnh: Đánh giá tại các Báo cáo: số 37/BC-STNMT ngày 04/3/2019 về công tác 

CCHC quý I; số 120/BC-STNMT ngày 04/6/2019 về công tác CCHC 6 tháng đầu 

năm 2019; số 204/BC-STNMT ngày 04/9/2019 về công tác CCHC quý III, năm 

2019. 

4. Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ 

chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị 

- Công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý PAKN: 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 (Nêu tại báo cáo số 120/BC-

STNMT ngày 04/6/2019 về công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019). 

- Thực hiện việc tiếp nhận PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành theo quy định: Sở ban hành Kế hoạch số 

66/KH-STNMT ngày 26/9/2019 về tổ chức Hội nghị đối thoại với người dân, 

doanh nghiệp về TTHC và giải quyết TTHC (thời gian tổ chức Hội nghị 

21/11/2019). Qua tổng hợp, Sở tiếp nhận được 03 phiếu đăng ký đối thoại của 03 

cá nhân, trong đó 01 phiếu có nội dung đối thoại về TTHC và giải quyết TTHC, 02 

phiếu không thuộc nội dung đối thoại về TTHC và giải quyết TTHC, Sở đã ban 

hành văn bản số 2352/STNMT-VP ngày 18/11/2019 chuyên địa phương xem xét 

giải quyết theo quy định. 

- Xử lý PAKN của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết: Không nhận được kiến nghị 
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5. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

- Tỷ lệ TTHC đang đưa vào thực hiện cơ chế một cửa so với tổng số TTHC 

thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của đơn vị: Tổng TTHC thực hiện theo cơ 

chế một cửa 97/97 TTHC = 100%, (Nêu tại mục 2.2, báo cáo số 120/BC-STNMT 

ngày 04/6/2019 về công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019). 

- Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: Có 15/97 TTHC thực 

hiện theo cơ chế một cửa liên thông = 15,46% (Nêu tại mục 2.2, báo cáo số 

120/BC-STNMT ngày 04/6/2019 về công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019). 

- Hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết được cập nhật lên 

phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao: Được cập 

nhật đầy đủ và nêu tại các Báo cáo: số 37/BC-STNMT ngày 04/3/2019 về công tác 

CCHC quý I; số 120/BC-STNMT ngày 04/6/2019 về công tác CCHC 6 tháng đầu 

năm 2019; số 204/BC-STNMT ngày 04/9/2019 về công tác CCHC quý III, năm 

2019. 

- Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Thực hiện theo 

Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

danh sách nhân sự của các sở, ban, ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn. 

6. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC thực hiện cơ chế một cửa,  một cửa liên 

thông : 

* Tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết theo quy định: 

-Tổng số tiếp nhận 19.882  hồ sơ TTHC:  

+ Giải quyết đúng hạn: 18.577/18.592 hồ sơ = 99,92%; 

+ Hồ sơ giải quyết quá hạn 15/18.592 hồ sơ = 0,08%;  

+ Hồ sơ đang giải quyết: 1.290 hồ sơ.  

- Giải quyết theo cơ chế một cửa: 19.723  hồ sơ. 

- Giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông: 159 hồ sơ 

- Trong tổng số 19.882 hồ sơ TTHC có 05  hồ sơ phát sinh qua Dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3. 

* Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải 

quyết hồ sơ TTHC: Tổng số có 15 hồ sơ TTHC chậm (có 02 thư xin lỗi: Thư xin 

lỗi ngày 22/01/2019, Thư xin lỗi ngày 13/02/2019 TTHC quá hạn; 13 hồ sơ TTHC 

quá hạn do lỗi phần mềm không kết thúc được nên báo quá hạn trên hệ thống, có 

các Văn bản giải trình: Số 06/CV-CNVPĐK ngày 29/5/2019 của Chi nhánhVăn 

phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm; số 91/BC-CNVPĐK ngày 30/5/2019 của 

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ Mới; số 19/BC-CNVPĐK  ngày 

27/6/2019 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bạch Thông; số 22/BC-

CNVPĐK ngày 03/7/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chợ 

Đồn; số 112/BC-CNVPĐK ngày 04/7/2019 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất 

đai huyện Chợ Mới; số 19/CV-CNVPĐK ngày 26/7/2019 của Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện Pác Nặm). 
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IV. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH 

1. Tuân thủ các quy định của Trung ương, của tỉnh về tổ chức bộ máy 

- Sắp xếp các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc: Tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về thành lập phòng 

chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó sáp nhập Phòng Tài 

nguyên nước, Khí tượng thuỷ văn và Biến đối khí hậu, với Phòng Khoáng sản 

thành phòng Khoáng sản – Tài nguyên nước, chuyển Chi cục Bảo vệ môi trường 

thành phòng Môi trường (Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 03/10/2018); sáp 

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

thành Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường (Quyết định số 1928/QĐ-UBND 

ngày 14/11/2018). 

- Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc: 

Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định: Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 

05/8/2015 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và 

Môi trường; số 12/QĐ-STNMT ngày 02/3/2017 về quy chế làn việc Sở Tài nguyên 

và Môi trường (Trong đó có chức năng, nhiệm vụ của: Văn phòng Sở; Thanh tra 

Sở); số 291/QĐ-STNMT ngày 12/9/2017 quy định chức năng nhiệm vụ của Phòng 

Đất đai; số 212/QĐ-STNMT ngày 04/7/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ Trung 

tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; số 215/QĐ-STNMT ngày 

4/6/2016 quy định chức năng nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai; số 15/QĐ-

STNMT ngày 28/01/2019 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm 

Kỹ thuật tài nguyên và môi trường; số 16/QĐ-STNMT ngày 28/01/2019 về quy 

định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Môi trường; số 17/QĐ-STNMT ngày 

28/01/2019 về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Khoáng sản - Tài 

nguyên nước. 

- Thực hiện quy định về cơ cấu số lượng lãnh đạo cấp phòng và tương đương: 

Thực hiện theo đúng quy định không dôi dư Quyết định số 37/BC-STNMT ngày 

04/3/2019 về công tác CCHC quý I; số 120/BC-STNMT ngày 04/6/2019 về công 

tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019; số 204/BC-STNMT ngày 04/9/2019 về công tác 

CCHC quý III, năm 2019. 

2. Thực hiện việc tinh giản biên chế 

- Ban hành Đề án số 01/ĐA-STNMT ngày 12/4/2019 về tinh giản biên chế và 

cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức và người lao động theo Nghị định số 

69/2000/NĐ-CP; hoàn thành 100% kế hoạch, kết quả thực hiện, như sau:  

+ Biên chế công chức được giao: Năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường 

được giao 41 biên chế; năm 2019 được giao 37 biên chế (đã giảm 04 biên chế so 

với năm 2015), số biên chế công chức đã giảm đủ theo chỉ tiêu được giao. (đánh 

giá tại các Báo cáo: số 37/BC-STNMT ngày 04/3/2019 về công tác CCHC quý I; 

số 120/BC-STNMT ngày 04/6/2019 về công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019; số 

204/BC-STNMT ngày 04/9/2019 về công tác CCHC quý III, năm 2019). 

+ Biên chế viên chức được giao cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là 83 

biên chế đã thực hiện cắt giảm 9 biên chế, hiện tại có mặt 71/74. 
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+ Biên chế lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 07 hợp đồng, giữ 

nguyên. 

V. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, 

VIÊN CHỨC 

1. Thực hiện cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm 

- Tỷ lệ phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện đúng cơ cấu ngạch 

công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt: Ban hành Kế hoạch số 36/KH-

STNMT ngày 16/4/2019 về thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, 

viên chức. Đạt 100% số phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện đúng cơ 

cấu ngạch công chức  theo vị trí việc làm được phê duyệt (Báo cáo số 263/BC-

STNMT ngày 15/11/2019). 

- Tỷ lệ đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh bố trí viên chức theo đúng vị trí việc làm 

được phê duyệt: Không có  

2.  Thực hiện quy định về sử dụng biên chế, tuyển dụng và thăng hạng 

viên chức  

- Thực hiện quy định về tuyển dụng viên chức theo thẩm quyền, cụ thể: Ban 

hành Kế hoạch số 63/KH-STNMT ngày 10/9/2019 về việc thi tuyển viên chức làm 

việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Quyết định số 371/QĐ-STNMT ngày 

29/10/2019 về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng 

Đăng ký đất đai tỉnh; Quyết định số 407/QĐ-STNMT ngày 21/11/2019 về việc tổ 

chức kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; hiện 

đang thực hiện thi tuyển theo đúng quy định.  

- Thực hiện quy định về thăng hạng viên chức theo thẩm quyền: Ban hành 

Văn bản số 1185/STNMT-VP ngày 27/6/2019 về việc thông báo thời gian tổ chức 

thi thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III; Văn bản số 2433/STNMT-VP 

ngày 26/11/2019 đăng ký nhu cầu với Bộ Tài nguyên và Môi trường thi thăng hạng 

chức danh nghề nghiệp viên chức (lý do số lượng viên chức đề nghị dự thi thăng 

hạng viên chức ít, do vậy đề nghị ghép với các kỳ thi của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tổ chức). 

- Thực hiện quy định về sử dụng biên chế công chức, viên chức và hợp đồng 

lao động: Thực hiên theo đúng chỉ tiêu được giao, cụ thể: Tổng số công chức, viên 

chức có 100, trong đó có mặt 34/37 công chức, 71/74 việc chức, HĐ 68 có mặt 

05/6, được đánh giá tại mục 4 (Báo cáo số 120/BC-STNMT ngày 04/6/2019 về 

công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019); Quyết định số 145/QĐ-STNMT ngày 

28/5/2019 về giao số lượng làm việc cho các đơn vị sự nghiệp và hợp đồng lao 

động HĐ Nghị định 68/2000/NĐ-CP; Quyết định số 12/QĐ-STNMT ngày 

25/01/2019 về tam giao biên chế viên chức năm 2019; Quyết định số 04/QĐ-

STNMT ngày 08/01/2019 về giao biên chế công chức năm 2019. 

3. Thực hiện quy định về bổ nhiệm vị trí lãnh đạo các phòng, ban và 

tương đương 

Thực hiện bổ nhiệm đúng quy định: Ban hành Quyết định số 226/QĐ-

STNMT ngày 15/7/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Đất đai; Quyết 
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định số 228/QĐ-STNMT ngày 15/7/2019 về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 

Khoáng sản - Tài nguyên nước. 

4. Chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức 

Tính đến thời điểm báo cáo, không có CC, VC, người lao động bị kỷ luật từ 

mức khiển trách trở lên.  

VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG 

1. Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ tại cơ quan, đơn vị 

Ban hành Quyết định số 18/QĐ-STNMT ngày 31/01/2019 về việc ban hành 

Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công của Sở TN&MT. 

2. Việc thực hiện định mức sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị và 

các đơn vị trực thuộc  

100% các đơn vị trực thuộc Sở ban hành Quyết định quy định về định mức sử 

dụng tài sản tại đơn vị, cụ thể: Quyết định số 352/QĐ-VPĐKĐĐ ngày 08/8/2019 

của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Quyết định số 61/QĐ-TTKT ngày 

15/02/2019 của Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường; Quyết định số 

140/QĐ-TTCNTT ngày 06/9/2019 của Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên 

và môi trường. 

3. Tiết kiệm kinh phí, tăng thu nhập cho công chức, viên chức và lao 

động hợp đồng 68 (Nghị định 68/2000/NĐ-CP) 

100% công chức, viên chức và người lao động hưởng chính sách kinh phí tiết 

kiệm, tăng thu nhập, cụ thể đánh giá tại Báo cáo số 22/BC-STNMT ngày 

29/01/2019 về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2015/NĐ-CP 

ngày 17/10/2015 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính 

phủ; báo cáo số 23/BC-STNMT ngày 30/01/2019 về đánh giá về tình hình triển 

khai thực hiện cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; Quyết định số 

213/QĐ-STNMT ngày 05/7/2019 của Sở TN&MT về công bố công khai quyết 

toán ngân sách năm 2018. 

4. Đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng 

biên chế và kinh phí quản lý hành chính; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định: Đánh giá tại Báo cáo số 22/BC-

STNMT ngày 29/01/2019 về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 

130/2015/NĐ-CP ngày 17/10/2015 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 

07/10/2013 của Chính phủ; báo cáo số 23/BC-STNMT ngày 30/01/2019 về đánh 

giá về tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở TN&MT.  

5. Thực hiện công khai tài chính tại cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực 

thuộc 

- 100% các đơn vị thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2019 tại các 

Quyết định: số 11/QĐ-STNMT ngày 24/01/2019; số 194/QĐ-STNMT ngày 

01/7/2019; số 398/QĐ-STNMT ngày 16/11/2019 về công bố công khai dự toán 
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ngân sách; dự toán ngân sách điều chỉnh năm 2019 theo đúng quy định tại Thông 

tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC. Hình 

thức công khai: Trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

6. Tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà 

nước về tài chính, ngân sách 

Nội dung này không có kiến nghị. 

VII. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH 

1. Môi trường chính sách 

- Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm: Ban hành đúng 

thời gian, đầy đủ nội dung theo quy định và hoàn thành từ 90% mục tiêu, cụ thể: 

Hoàn thành trên 90% các nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch số 56/KH-STNMT ngày 

22/7/2019 về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Sở 

TN&MT. 

- Thành lập, kịp thời về kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử 

hoặc phân công lãnh đạo phụ trách xây dựng Chính quyền điện tử: Ban hành Quyết 

định số 187/QĐ-STNMT ngày 27/6/2019  của Sở TN&MT về thành lập Ban chỉ 

đạo xây dựng chính quyền điện tử, trong đó Giám đốc Sở làm trưởng ban. 

- Ban hành văn bản quy định về tổ chức ứng dụng các hệ thống thông tin và 

bảo đảm an toàn an ninh thông tin nội bộ; quy định về gửi nhận văn bản điện tử, 

ứng dụng chữ ký số trong nội bộ cơ quan: Ban hành các Quyết định: Số 117/QĐ-

STNMT ngày 31/12/2010 về Quy chế quản lý hệ thống tin học và quy chế sử dụng 

thư điện tử; số 74/QĐ-STNMT ngày 30/3/2017 về ban hành Quy chế quản lý, vận 

hành và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Bắc Kạn; số 305/QĐ-STNMT 

ngày 21/9/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trang thông tin 

điện tử của Sở;  số 180/QĐ-STNMT ngày 20/6/2019 về ban hành Quy chế nội bộ 

quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II.  

2. Hạ tầng và nguồn lực Công nghệ thông tin 

- Tổng số máy tính trang bị cho CC làm công tác chuyên môn: 37/37 = 100% 

công chức có máy tính (Tại phiếu cung cấp số liệu đánh giá, xếp hạng mức độ 

chính quyền điện tử cấp tỉnh kèm theo Văn bản số 2426/STNMT-TTCNTT ngày 

26/11/2019). 

- Tổng số máy tính được cài đặt phần mềm diệt virus bản quyền: 100% máy 

tính được được cài đặt phần mềm diệt virus (Tại phiếu cung cấp số liệu đánh giá, 

xếp hạng mức độ chính quyền điện tử cấp tỉnh kèm theo Văn bản số 

2426/STNMT-TTCNTT ngày 26/11/2019). 

- Cán bộ chuyên trách CNTT: (Tại phiếu cung cấp số liệu đánh giá, xếp hạng 

mức độ chính quyền điện tử cấp tỉnh kèm theo Văn bản số 2426/STNMT-

TTCNTT ngày 26/11/2019). 

3. Ứng dụng CNTT 

- Tỷ lệ văn bản đi được ký bằng chữ ký số của Lãnh đạo và chữ ký số của cơ 

quan đúng quy định và gửi đi trên môi trường mạng/Tổng số bản văn bản đi của 



10 

 

đơn vị: Đạt trên 80% Tỷ lệ văn bản đi được ký bằng chữ ký số của Lãnh đạo và 

chữ ký số của cơ quan đúng quy định và gửi đi trên môi trường mạng/Tổng số bản 

văn bản đi (Tại phiếu cung cấp số liệu đánh giá, xếp hạng mức độ chính quyền 

điện tử cấp tỉnh kèm theo Văn bản số 2426/STNMT-TTCNTT ngày 26/11/2019). 

- Có Trang/Cổng TTĐT đáp ứng đầy đủ các quy định tại Nghị định 

43/2011/NĐ-CP: Địa chỉ: http://tnmtbackan.gov.vn; Kế hoạch số 56/KH-STNMT 

ngày 22/7/2019 về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020; Quyết định số 

305/QĐ-STNMT ngày 21/9/2017 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trang thông tin điện tử của Sở; Giấy phép số 62/GP-TTĐT ngày 21/10/2019 của 

Giám đốc Sở Thông tin và Thông tin truyền thông.  

- Sử dụng hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông: Có 97/97 

TTHC sử dụng qua hệ thống một cửa điện tử, trong đó có 15/97 TTHC sử dụng 

qua hệ thống một cửa điện tử liên thông và được duy trì ổn định (Kết quả tại ý 6, 

mục III báo cáo này; đánh giá tại Báo cáo số 120/BC-STNMT ngày 04/6/2019 về 

công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019). 

- Tỷ lệ TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3: Có 79/97 TTHC mức độ 3 

= 81,4% (Mục 3, Báo cáo số 212/BC-STNMT ngày 17/9/2019 về tình hình kết quả 

thực hiện kiểm soát TTHC quý III/2019). 

- Tỷ lệ TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 4: Có 42/97 TTHC mức độ 4 

= 43,3% (Mục 3, Báo cáo số 212/BC-STNMT ngày 17/9/2019 về tình hình kết quả 

thực hiện kiểm soát TTHC quý III/2019). 

- Tỷ lệ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ trực tuyến  trên 

tổng số Dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của đơn vị: 05 hồ sơ (Kết quả tại ý 6, 

mục III báo cáo này). 

- Tỷ lệ hồ sơ TTHC phát sinh trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ phát 

sinh của các TTHC đó: Không có 

- Sử dụng chứng thư số chuyên dùng cho các giao dịch điện tử khác như: Bảo 

hiểm xã hội, Kho bạc, Thuế:  Thông báo xác nhận hồ sơ khai Thuế, Bảo hiểm, Kho 

bạc Nhà nước; Báo tăng, giảm BHXH Mẫu D02 –TS); Giao dịch báo cáo thuế với 

cơ quan Thuế qua địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ 

4. Sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) 

- Tỷ lệ TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải 

quyết qua dịch vụ BCCI: Có 03 hồ sơ, Dưới 50%. 

- Tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo hàng năm theo quy định: 

Ban hành Chương trình số 73/CTr-STNMT ngày 30/10/2019; Kế hoạch số 74/KH-

STNMT ngày 30/10/2019 về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 năm 2019; Báo cáo số 260/BC-STNMT ngày 13/11/2019 

về báo cáo đánh giá nội bộ năm 2019 (trên 80 TTHC được xem xét đánh giá). 

- Tỷ lệ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI: Có 03 hồ sơ, Dưới 10%. 

5. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

- Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 9001:2008 tại cơ quan, đơn vị: Duy trì thực hiện Quyết định số 217/QĐ-

http://tnmtbackan.gov.vn/
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STNMT ngày 15/8/2018 về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; Ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2019. 

- Tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét của lãnh đạo hàng năm theo quy định: 

Ban hành Chương trình số 73/CTr-STNMT ngày 30/10/2019; Kế hoạch số 74/KH-

STNMT ngày 30/10/2019 về đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 

TCVN ISO 9001:2008 năm 2019; Báo cáo số 260/BC-STNMT ngày 13/11/2019 

về báo cáo đánh giá nội bộ năm 2019. 

- Thực hiện việc duy trì, cải tiến ISO theo quy định: Ban hành Kế hoạch số 

32/KH-STNMT ngày 02/4/2019 về duy trì, áp dụng, cải tiến và xây dựng Hệ thống 

quản lý chất lượng; Quyết định số 74/QĐ-STNMT ngày 26/3/2019 về kiện toàn 

Ban chỉ đạo ISO; Báo cáo số 262/BC-STNMT về tự kiểm tra việc duy trì, áp dụng 

và cải thiện Hệ thống quản lý chất lượng. 

VIII. KẾ HOẠCH CCHC NĂM 2020 

(Theo biểu tổng hợp nhiệm vụ CCHC năm 2020 gửi kèm) 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2019 và kế 

hoạch CCHC năm 2020./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Nội vụ       (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Chánh VP Sở; 

- Lưu: VT, Quang. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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