UBND TỈNH BẮC KẠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02 /KH-STNMT

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 01 năm 2021

KẾ HOẠCH
Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021
Căn cứ Quyết định số 2437/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Bắc
Kạn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên
địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch
hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác kiểm soát TTHC của ngành tài
nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; đưa công tác kiểm soát thủ tục
hành chính của ngành thực hiện ổn định, nền nếp và tuân theo quy định của pháp
luật; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc thực
hiện kiểm soát thủ tục hành chính.
- Thực hiện tốt công tác công bố, công khai thủ tục hành chính theo đúng quy
định; tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, kiểm tra giám sát việc thực hiện
các thủ tục hành chính, phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực.
- Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của các
cá nhân và tổ chức để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực
hiện các quy định hành chính.
2. Yêu cầu:
Công tác kiểm soát TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân,
tổ chức về quy định hành chính được thực hiện công khai, minh bạch theo đúng
trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP; Nghị định số
48/2013/NĐ-CP; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm
soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn
phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư
số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ
thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ.
II. NHIỆM VỤ
(Chi tiết cụ thể theo Phụ lục đính kèm Kế hoạch này).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch này, Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn,
đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.
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Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác
kiểm soát thủ tục hành chính khi có yêu cầu và gửi về Văn phòng Sở để tổng
hợp báo cáo UBND tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về
Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở xem xét, điều chỉnh nội dung Kế
hoạch cho phù hợp./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
Gửi bản điện tử:

- UBND tỉnh (b/c);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện);
- Lãnh đạo Sở;
- Chánh Văn phòng Sở (Đôn đốc);
- Lưu: VT, (Quang).

Hoàng Thanh Oai
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Phụ lục
NHIỆM VỤ CỤ TH TRI N KHAI CÔNG TÁC KI M SOÁT THỦ TRỤC HÀNH CHÍNH N M 2021
(B n hành kèm theo Kế hoạch
ngày14 th ng 01 năm 2021 c
ài ng y n à
i t ng)
02 K Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp

Nội dung, nhiệm vụ

I

Xây dựng, ban hành văn bản để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ

1

Kế hoạch rà soát quy đinh, TTHC năm 2021

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị
trực thuộc

Kế hoạch

Tháng 01/2021

2

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2021

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị
trực thuộc

Kế hoạch

Tháng 01/2021

3

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị
trực thuộc

Kế hoạch

Tháng 01/2021

4

Rà soát, kiện toàn công chức đầu mối kiểm soát TTHC

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị
trực thuộc

Văn bản

Tháng 01/2021

II.

1

Sản phẩm

Thời gian
thực hiện

TT

Công bố, công khai TTHC
Thường xuyên rà soát, kịp thời trình công bố danh mục TTHC
ngày sau khi Bộ TN&MT công bố (thuộc lĩnh vực phụ trách
của các phòng, đơn vị thuộc Sở).

Các phòng, đơn
vị đề xuất; Văn
phòng Sở trình
UBND tỉnh
TTHC

Tờ trình, dự thảo
quyết định công bố

Thường xuyên
trong năm
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Thường xuyên rà soát, kịp thời trình công bố TTHC được giao
quy định hoặc quy định chi tiết trong văn bản QPPL của
UBND tỉnh

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị
thực hiện TTHC

Tờ trình, dự thảo
quyết định công bố

Thường xuyên
trong năm

3

Thực hiện niêm yết, công khai 100% TTHC tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả

Văn phòng Sở;
Trung tâm
CNTT TN&MT

Các phòng, đơn vị
thực hiện TTHC

Niêm yết tại Bộ
phận một cửa,
Trang Web Sở và
cập nhật trên Hệ

Thường xuyên
trong năm
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III
1

2
IV.
1

Cập nhật TTHC đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia
về TTHC

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị
thực hiện TTHC

thống Thông tin
TTHC của tỉnh…
TTHC được địa
phương hóa và
công khai trên Cơ
sở dữ liệu quốc gia
và Cổng dịch vụ
công của tỉnh

Thường xuyên
trong năm

Thực hiện rà soát TTHC
Các phòng, đơn
vị thực hiện
Văn phòng Sở
TTHC
Các phòng, đơn
Báo cáo kết quả rà soát và phương án đề xuất đơn giản hóa thủ
vị thực hiện
Văn phòng Sở
tục hành chính.
TTHC
Tiếp nhận, xử lý các phản ánh kiến, nghị của cá nhân tổ chức về quy định hành chính
Tiến hành rà soát TTHC theo danh mục các thủ tục hành chính
thuộc lĩnh vực phụ trách.

Văn phòng Sở;
Niêm yết công khai địa chỉ, email, số điện thoại tiếp nhận phản
Trung tâm
ánh, kiến nghị.
CNTT TN&MT

Các biểu mẫu; báo
cáo
Báo cáo

Qúy II/2021

Quý III/2020

Các phòng, đơn vị
thực hiện TTHC

- Trên Trang thông
tin điện tử của Sở; Thường xuyên
- Bộ phận tiếp nhận trong năm
và trả kết quả

2

Tiếp nhận, phân loại ý kiến, xử lý các phản ánh, kiến nghị của
cá nhân, tổ chức quy định về thủ tục hành chính.

Văn phòng Sở;
các phòng, đơn
vị thực hiện
TTHC

Các phòng, đơn vị
thực hiện TTHC

Văn bản trả lời

Thường xuyên
trong năm

3

Theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị
thực hiện TTHC

Văn bản trả lời

Thường xuyên
trong năm

V

Chế độ thông tin báo cáo
Báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện công tác kiểm soát
thủ tục hành chính của Sở.

Văn phòng Sở

Các phòng, đơn vị
thực hiện TTHC

Báo cáo

Kỳ báo cáo

Các phòng, đơn
vị thực hiện

Văn phòng Sở

Văn bản chỉ đạo;
cuộc đối thoại

Thường xuyên
trong năm
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VI

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu phòng, đơn vị trong
công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế
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một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

TTHC
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