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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 12 năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát  

thủ tục hành chính (TTHC) năm 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 

Đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở gồm: 100% TTHC 

thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết và các Quyết định: số 981/QĐ-UBND ngày 

27/6/2019 về 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; số 1131/QĐ-UBND ngày 

05/7/2019 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

được thay thế trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý; số 1581/QĐ-

UBND ngày 10/9/2019 của UBND phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính; số 2445/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh 

mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

3. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 24.880 hồ sơ, trong đó kỳ trước 

chuyển qua 633 hồ sơ; tiếp nhận mới 24.246 hồ sơ; tiếp nhận mới trực tuyến 01 hồ 

sơ: 

- Hồ sơ đã giải quyết xong: 23.718 hồ sơ đạt 95,3%.  

- Hồ sơ đúng hạn: 23.703/23.718 hồ sơ đạt 99,9%. 

- Hồ sơ quá hạn: 18 hồ sơ chiếm 0,1%. 

- Hồ sơ đang giải quyết: 1.159 hồ sơ. 

- Hồ sơ phát sinh giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: Có 12 hồ sơ.  

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

(Nội dung chi tiết như biểu 06a, 06g đính kèm). 
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Tỷ lệ TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3: Có 79/97 TTHC = 81,4%; 

mức độ 4: Có 42/97 TTHC = 43,3%; dịch vụ Bưu chính công ích 47 TTHC = 47%. 

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

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. Trong năm 2019, Sở 

không nhận được phản ánh của cá nhân, tổ chức về TTHC. 

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. 

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), 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 năm 2019. 

Kết quả tiến hành rà soát, đánh giá 100% TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải 

quyết của Sở, đồng thời kiến nghị đơn giản hóa 02 TTHC tại Báo cáo số 147/BC-

UBND ngày 25/6/2019, cụ thể: 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 tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa tại 

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

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

Đăng tải tuyên truyền các văn bản về CCHC, Kiểm soát TTHC 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 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. 

Ban hành các Văn bản: số 1557/STNMT-VP ngày 08/8/2019 chỉ đạo các 

phòng chuyên môn, đơn vị thực hiện nhiệm vụ CCHC 6 tháng cuối năm 2019; số  

1761/STNMT-VP ngày 09/9/2019 về việc chấn chỉnh công tác giải quyết TTHC 

http://tnmtbackan.gov.vn/
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tại các phòng chuyên môn, đơn vị; số  1772/STNMT-VP ngày 09/9/2019 thực hiện 

kết luận thanh tra giải quyết TTHC của Sở Nội vụ; chỉ đạo các phòng chuyên môn, 

đơn vị tổ chức tuyên truyền các quy định có liên quan đến công tác kiểm soát 

TTHC, CCHC thông qua các Hội nghị cơ quan, các cuộc họp, sinh hoạt chuyên 

môn định kỳ hằng tháng đến công chức, viên chức thực hiện. 

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 

CCHC, kiểm soát TTHC tại 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, kiểm soát TTHC. 

Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các phòng chuyên môn, đơn vị đã thực hiện tốt 

công tác CCHC, kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực phụ trách, có một số hạn chế nhỏ 

Sở đã ban hành Thông báo số 89/TB-STNMT ngày 30/5/2019 yêu cầu các phòng 

chuyên môn, đơn vị khắc phục kịp thời.  

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 thời hạn đạt 99,9%, tăng 0.3% so với cùng kỳ năm 2018; 

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 

Vẫn còn sảy ra việc trả kết quả hồ sơ cho công dân, tổ chức đúng thời hạn 

nhưng không kết thúc hồ sơ trên hệ thống. Nguyên nhân do một số viên chức được 

tuyển mới, một số công chức, 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 đôn đốc, kiểm tra, giám sát.   

Hồ sơ phát sinh giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ 

Bưu chính công ích còn ít. Nguyên nhân, đa số Bộ phận một cửa của các huyện, 
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thành phố, các điểm Bưu điện văn hóa xã 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 hoặc không có nhu cầu nộp, nhận kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích 

nên việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. 

III. NHIỆM VỤ NĂM 2020 

1. Thực hiện công bố công khai 100% TTHC và kết quả giải quyết TTHC trên 

trang thông điện tử của Sở. 

2. Thực hiện tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý; công khai số điện thoại đường dây 

nóng và Email để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đúng theo 

quy định; công khai xin lỗi công dân theo Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 

23/6/2016 của UBND tỉnh. 

3. Đăng tải tuyên truyền các văn bản về CCHC, Kiểm soát TTHC trên trang 

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường để thuận tiện cho tổ chức, cá 

nhân trao đổi, cập nhật thông tin giải quyết TTHC, đặc biệt việc tiếp nhận, trả kết 

quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, dịch vụ Bưu chính công ích.  

4. Ban hành kế hoạch, kiểm soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý. 

5. Thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và 

giải quyết, trình UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC đúng theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh 

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, đơn vị thuộc Sở; 

- Chánh VP Sở; 

- Lưu: VT, Quang. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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