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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số:          /KH-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày        tháng  02 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong 

giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 

 

 
Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện 

tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch thực hiện với 

các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Bảo đảm triển khai thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ liên 

quan đến việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải 

quyết TTHC. 

2. Nâng cao trình độ ứng dụng và sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, 

thúc đẩy thói quen làm việc trong môi trường mạng và sử dụng thông tin điện tử, 

cùng với việc nâng cao trình độ quản lý, tạo một bước thay đổi đột phá trong các 

quy trình xử lý thông tin, giải quyết công việc của công chức, viên chức với sự hỗ 

trợ hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần thực hiện cải cách 

TTHC. 

3. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành 

và trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị trong triển khai, thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC năm 2022. 

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

  (Chi tiết tại phụ lục đính kèm) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở: Căn cứ vào nhiệm vụ cụ thể 
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được nêu tại Kế hoạch này tổ chức triển khai các nhiệm vụ được phân công đảm 

bảo chất lượng, tiến độ thực hiện.. 

2. Giao Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch 

này và báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định./.  

 
Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử: 
- UBND tỉnh (B/c);       

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (t/h); 

- Văn phòng Sở (Đôn đốc); 

- Lưu: VT, (Hiến). 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Oai 
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PHỤ LỤC CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-STNMT ngày     /02/2022 của Sở TN&MT) 

 

TT Tên nhiệm vụ 
Sản phẩm dự kiến  

hoàn thành  
Cơ quan chủ trì 

Cơ quan, đơn vị 

phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Tuyên truyền, phổ biến, hướng 

dẫn hộ gia đình, cá nhân thanh 

toán trực tuyến nghĩa vụ tài 

chính (thuế, lệ phí trước bạ) khi 

thực hiện TTHC về đất đai trên 

Cổng dịch vụ công Quốc gia 

Hồ sơ TTHC về đất đai 

được thanh toán trực 

tuyến nghĩa vụ tài chính 

Phòng Đất đai, Văn 

phòng đăng ký đất 

đai 

Cục thuế tỉnh; Các 

phòng chuyên môn, 

đơn vị thuộc Sở  

Thường xuyên 

2 

Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải 

quyết TTHC trên môi trường 

điện tử 

Văn bản chỉ đạo Văn phòng Sở 
Các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc Sở 
Thường xuyên 

3 

Tổ chức tiếp nhận, giải quyết 

TTHC trên môi trường điện tử 

thuộc thẩm quyền giải quyết trên 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia, 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh 

Hồ sơ TTHC được tiếp 

nhận trực tuyến trên Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia, 

Cổng Dịch vụ công của 

tỉnh 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

Sở 

Trung tâm dịch vụ 

hành chính công 
Thường xuyên 
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4 

Hướng dẫn tạo tài khoản người 

dùng trên Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia 

Tổ chức, cá nhân có tài 

khoản để thực hiện các 

Dịch vụ công trực tuyến 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

Sở 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Thường xuyên 

5 

Đánh giá, báo cáo việc tiếp nhận 

và giải quyết TTHC trên môi 

trường điện tử 

Lồng ghép nội dung báo 

cáo tại Báo cáo tình hình 

đánh giá việc giải quyết 

TTHC 

Văn phòng Sở 
Các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc Sở 
Theo kỳ báo cáo 

6 

Tiếp tục triển khai tái cấu trúc 

quy trình, tích hợp, cung cấp các 

dịch vụ công trực tuyến  

Các dịch vụ công được 

tích hợp trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia và 

Cổng Dịch vụ công  

của tỉnh 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

Sở 

Văn phòng Sở Thường xuyên  

7 
Rà soát, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4  

Danh sách TTHC đáp ứng 

yêu cầu thực hiện trên 

môi trường điện tử 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

Sở 

Văn phòng UBND 

tỉnh 
Thường xuyên 

8 

Triển khai các nhiệm vụ về số 

hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC 

Các nhiệm vụ tại các Kế 

hoạch được triển khai 

thực hiện đúng thời gian, 

lộ trình, chất lượng 

Các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc 

Sở 

Sở Thông tin và 

Truyền thông; Văn 

phòng UBND tỉnh 

Thường xuyên 

9 

Cập nhật nội dung TTHC trên 

Cơ sở dữ liệu Quốc gia về 

TTHC 

Các TTHC được công 

khai trên Cơ sở dữ liệu 

quốc gia và Cổng dịch vụ 

Văn phòng Sở 
Các phòng chuyên 

môn, đơn vị thuộc Sở 
Thường xuyên 
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công của tỉnh đầy đủ, kịp 

thời, đúng quy định 

10 

Khai thác, sử dụng dữ liệu 

TTHC phục vụ cho việc công 

khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị, 

tiếp nhận và giải quyết TTHC 

Dữ liệu TTHC được khai 

thác trên cổng Dịch vụ 

công Quốc gia/Cổng dịch 

vụ công của tỉnh 

Đơn vị thuộc Sở 
Các phòng chuyên 

môn thuộc Sở 
Thường xuyên  

11 

Tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến 

nghị trên Cổng dịch vụ công 

Quốc gia 

Văn bản giải trình, văn 

bản công khai xin lỗi… 

Các phòng chuyên 

môn 
Các đơn vị thuộc Sở Thường xuyên 
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