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Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành thuộc  tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố;  

- Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1762/UBND-NNTNMT ngày 03/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Kạn về thực hiện Văn bản số 1598/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 

26/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona (Covid-19), để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành 

chính (TTHC) về lĩnh vực đất đai cho chủ đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp được thuận 

lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, hạn chế tập trung đông người, đề phòng lây 

nhiễm Covid-19; đồng thời, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành (làm chủ đầu tư 

dự án có sử dụng đất), UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp có 

nhu cầu giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 (Các thủ tục hành chính về đất đai được cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 được công bố tại Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 

18/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn). Các bước thực hiện như sau: 

1. Nộp trực tuyến 

Bước 1: Truy cập hệ thống theo địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn 

Bước 2: Đăng ký tài khoản người dùng để được xác thực trên hệ thống bằng 

cách bấm chuột trái vào mục Đăng ký tại góc phải phía trên màn hình và điền đầy đủ 

thông tin theo yêu cầu (Người dùng ghi lại thông tin tài khoản để sử dụng cho các 

lần giao dịch tiếp theo). 

Bước 3: Đăng nhập hệ thống với tên tài khoản vừa đăng ký thành công. 

Bước 4: Chọn Tab: DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN. 

Bước 5: Chọn mục: Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Bước 6: Lựa chọn lĩnh vực cần giải quyết (Đất đai, Đo đạc bản đồ, Khí tượng - 

Thủy văn, Môi trường, Tài nguyên nước, Địa chất và khoáng sản). 

Bước 7: Chọn TTHC cần giải quyết được cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 hoặc mức độ 4 (Theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn).  

Bước 8: Đọc nội dung tại các Tab: Thông tin chung; Quy trình; Hồ sơ cần thiết; 

Căn cứ pháp lý; Biểu mẫu đính kèm. 

https://dichvucong.backan.gov.vn/


Bước 9: Vào mục "Bấm vào đây để khai báo hồ sơ trực tuyến"; đọc kỹ Tab 

"Hướng dẫn", sau đó tải các biểu mẫu tại Tab "Biểu mẫu", điền đầy đủ thông tin, 

hoàn thiện theo yêu cầu. Các file đính kèm định dạng pdf; riêng Bản đồ đính kèm 

bản số có đuôi dgn, dwg hoặc tab (mapinfo). 

Bước 10: Sau khi hoàn thiện các biểu mẫu, tài liệu, người dùng vào Tab 

"Thông tin hồ sơ" để nhập đầy đủ thông tin hồ sơ và đính kèm các tệp vào thành 

phần hồ sơ tương ứng theo yêu cầu của hệ thống; thực hiện xong ấn vào nút gửi đi, 

hệ thống báo thực hiện thành công, kết thúc quá trình gửi hồ sơ.  

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân có thể bỏ qua Bước 2, bước 3, tuy nhiên nếu lần sau 

sử dụng dịch vụ công lại phải khai báo thông tin; Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có trách nhiệm xuất trình hồ sơ TTHC (bản 

gốc, bản chính, bản sao có chứng thực) theo quy định của pháp luật chuyên ngành 

khi có yêu cầu kiểm tra, đối chiếu. 

2. UBND các huyện, thành phố: 

 - Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai các giải pháp 

đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến; qua dịch vụ 

bưu chính công ích để người dân, doanh nghiệp vẫn giải quyết được TTHC nhưng 

giảm thiểu việc phải đến nộp hồ sơ hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ tiếp 

nhận hồ sơ và người khác. 

- Thông báo rộng rãi đến các chủ đầu tư, tổ chức, doanh nghiệp đứng chân 

trên địa bàn biết và thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1 Văn bản này. 

3. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn: 

Chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố triển khai 

thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; qua dịch vụ bưu chính 

công ích; thông báo, hướng dẫn người dân, tổ chức trình tự các bước nộp hồ sơ trực 

tuyến; Phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường, địa phương cấp cơ sở thống 

nhất, giải quyết nhanh gọn các thủ thủ hành chính theo quy định. 

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành 

(làm chủ đầu tư dự án có sử dụng đất); UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, 

doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết TTHC về lĩnh vực đất đai biết, tăng cường sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 
- Như trên (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c) ; 

- Sở TTTT; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở ; 

- Phòng Đất đai ; 

Gửi bản giấy: 
- Các đơn vị không có TDOffice. 

- Lưu: VT. (Huyền). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
 


		oaiht.tn@backan.gov.vn
	2020-04-10T09:36:52+0700


		2020-04-10T10:12:42+0700


		2020-04-10T10:22:16+0700


		vpso.tn@backan.gov.vn
	2020-04-10T10:25:33+0700




