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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 9 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát  

thủ tục hành chính (TTHC) quý III/2020 

 

 

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. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) 

Sở Tài nguyên và Môi trường không có đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo 

VBQPPL về TTHC. 

3. Công bố, công khai TTHC 

- Công tác tham mưu cho cấp thẩm quyền công bố TTHC thuộc lĩnh vực quản 

lý: Ban hành Tờ trình số 197/TTr-STNMT ngày 28/8/2020 trình Chủ tịch UBND 

tỉnh Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm 

vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, trong đó 

gồm: 03 TTHC mới ban hành, 06 TTHC được sửa đổi bổ sung, 09 TTHC bị bãi bỏ 

(cấp tỉnh); 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung, 01 TTHC bị bãi bỏ (cấp huyện); 04 

TTHC bị bãi bỏ (cấp xã); 01 TTHC bị bãi bỏ thuộc Ban quản lý các khu công 

nghiệp. 

- Việc công khai TTHC: Thực hiện niêm yết, công khai, minh bạch 100% 

TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết trên Trang thông tin điện tử của Sở và 

trên Dịch vụ công của tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các huyện, thành phố. 

4. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC: 5.188 hồ sơ, trong đó kỳ trước 

chuyển qua 438 hồ sơ; tiếp nhận mới 4.748 hồ sơ; tiếp nhận trực tuyến 02 hồ sơ. 

- Hồ sơ  đã giải quyết xong: 4.647 hồ sơ đạt 89,6%.  

+ Hồ sơ đúng hạn 4.647 hồ sơ đạt 100%. 

+ Hồ sơ quá hạn : Không có 

- Hồ sơ đang giải quyết: 541 hồ sơ chiếm 10,4%.  
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 (Nội dung chi tiết như biểu 6a đính kèm). 

- Việc triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến: 

+ Số TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 79 TTHC đạt 86,81%; số 

hồ sơ phát sinh ở mức độ 3: 02 hồ sơ. 

+ Số TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 4 là 41 TTHC đạt 45,05%; số 

hồ sơ phát sinh ở mức độ 4: Không có. 

+ Số TTHC được cung cấp DVBCCI là 43 TTHC đạt 47,25,64%. Có 130 hồ 

sơ TTHC phát sinh qua DVBCCI. 

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

Trong quý III năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường không nhận được 

phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về TTHC. 

6. Rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 751/KH-UBND ngày 31/12/2019 

của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020, 

Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 06/01/2020 về rà soát, đánh giá TTHC năm 

2020.  

Số TTHC và số VBQPPL dự kiến sửa đổi, bổ sung, quy định mới theo thẩm 

quyền; số TTHC và số VBQPPL kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung, quy định mới: Không có. 

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

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 

của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020, 

Kế hoạch số 04/KH-STNMT ngày 06/01/2020 về tuyên truyền công tác CCHC 

năm 2020, 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, kiểm soát TTHC, cải cách TTHC. 

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền 07 nội dung tại Kế hoạch số 04/KH-STNMT 

ngày 06/01/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường, với các hình thức: Lồng ghép 

hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Tài nguyên và Môi trường; lồng ghép các cuộc họp, hội nghị các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc Sở, tuyên truyền trực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ 

TTHC. 

8. Về nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC :  

Thực hiện Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 

2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 44/KH-STNMT về việc 

Kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 705/QĐ-BTNMT ngày 04/4/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 
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21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ đối với 03 huyện (Na Rì, Ngân Sơn, 

thành phố Bắc Kạn). 

9. Công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

- Thực hiện Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh 

về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020, Sở ban 

hành Kế hoạch số 02/KH-STNMT ngày 03/01/2020 về kiểm tra công tác CCHC 

năm 2020. Hình thức kiểm tra: (1) Kiểm tra thường xuyên qua phần mềm theo dõi 

thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; (2) Kiểm tra đột xuất, hai hình thức này Sở 

thường xuyên thực hiện. Về kiểm tra trực tiếp 05 phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc Sở dự kiến tổ chức kiểm tra vào ngày 25 và ngày 26 tháng 9 năm 2020. 

10. Các nội dung khác 

- Ban hành Văn bản số 1928 /STNMT-VP ngày 10 /9/2020 chỉ đạo thực hiện 

Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện 

Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử. 

- Tình hình bố trí, sử dụng công chức đầu mối và kinh phí hỗ trợ:  

+ Về sử dụng công chức đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC thực hiện theo 

Quyết định số 546/QĐ-UBND ngày 31/3/2020, trong đó có Giám đốc Sở, Phó 

chánh VP Sở phụ trách và chuyên viên Văn phòng Sở. 

+ Về hỗ trợ kinh phí hỗ trợ thực hiện thanh toán theo Nghị quyết số 

05/2015/NQ-HĐND ngày 03/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc 

quy định mức chi cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn. 

- Chỉ đạo thực hiện Văn bản số 966/STNMT-VP ngày 22/5/2020 về chỉ đạo 

các phòng chuyên mnôn, đơn vị thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/5/2020 

của UBND tỉnh (về kết quả thực hiện Chỉ thị nêu tại mục I của báo cáo này). 

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%; 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 

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

Bưu chính công ích đạt thấp. Nguyên nhân, do 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 mức độ 3,4 và DVBCCI.  
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV 

1. Phối hợp chỉ đạo tổ chức cho viên chức thi thăng hạng chức danh nghề 

nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III.  

2. Ban hành kết luận về kết quả kiểm tra tổ chức thực thực hiện các nội dung 

phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại Quyết định 

số 705/QĐ-BTNMT ngày 04/4/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban 

hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của 

Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị, công chức, viên chức tăng cường 

tuyên truyền cá nhân, tổ chức giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4, dịch vụ Bưu chính công ích.  

4. Tiếp tục Chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 

06/01/2020 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2020. 

5. Đánh giá, công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo theo TCVN ISO 

9001:2015. 

6. Chỉ đạo các phòng, đơn vị hoàn thành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính năm 2020 đã đề ra./. 

 

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, (Quang). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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