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PHỤ LỤC 

TỔNG HỢP NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 14/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

TT Nhiệm vụ cụ thể 
Sản phẩm/ 

kết quả 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

I Cải cách thể chế      

1 
Ban hành kế hoạch theo dõi, tình hình thi 

hành pháp luật và triển khai thực hiện 
Kế hoạch Thanh tra Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Ban hành trong 

tháng 1/2022; 

triển khai trong 

năm 2022 

 

2 

Ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và 

triển khai thực hiện 

Kế hoạch Thanh tra Sở 
Các phòng, 

đơn vị 

Ban hành trong 

tháng 1/2022; 

triển khai trong 

năm 2022 

 

3 
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện 
Kế hoạch Thanh tra Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Ban hành trong 

tháng 1/2022; 

triển khai trong 

năm 2022 

 

4 

Xử lý kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản 

QPPL; báo cáo hằng năm về kết quả rà soát, 

hệ thống hóa văn bản QPPL; báo cáo hàng 

năm về kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

Công văn, báo 

cáo 
Thanh tra Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường 

xuyên, định kỳ  

5 
Về việc ban hành điều chính, bổ sung Bảng 

giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020- 2024) 

Quyết định của 

UBND tỉnh 
Phòng Đất đai 

Các phòng, 

đơn vị 

Ban hành 

trong quý 

II/2022 
 



2 

TT Nhiệm vụ cụ thể 
Sản phẩm/ 

kết quả 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

6 

Về việc thông qua danh mục bổ sung công 

trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích 

sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 

Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 
Phòng Đất đai 

Các phòng, 

đơn vị 

Ban hành 

trong quý 

III/2022 
 

7 

Về việc thông qua danh mục công trình, dự 

án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng 

đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 

Nghị quyết của 

HĐND tỉnh 
Phòng Đất đai 

Các phòng, 

đơn vị 

Ban hành 

trong quý 

IV/2022 
 

8 

Về việc ban hành giá cung cấp dịch vụ công 

trong lĩnh vực đo đạc bản đồ; đăng ký và cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Văn phòng 

Sở; Phòng Đất 

đai; Các cơ 

quan liên 

quan. 

Quý II/2022  

9 

Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, luân 

chuyển hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải 

quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác 

gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Sở Tư pháp và 

Sở, ban ngành 

liên quan, 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Quý II/2022  

10 

Quy định đơn giá hoạt động quan trắc và dự 

báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc 

Kạn 

Quyết định của 

UBND tỉnh 

Phòng 

Khoáng sản-

Tài nguyên 

Nước 

Sở Tư pháp và 

Sở, ban ngành 

liên quan, 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Quý II/2022  
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TT Nhiệm vụ cụ thể 
Sản phẩm/ 

kết quả 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

II Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)      

1 
Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát hoạt 

động TTHC và triển khai thực hiện 

Kế hoạch; báo 

cáo 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Ban hành 

trong tháng 

1/2022; triển 

khai trong năm 

2022 

 

2 
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC 

và thực hiện rà soát 

Kế hoạch; báo 

cáo 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị 

Ban hành 

trong quý 

I/2022; triển 

khai trong năm 

2022 

 

3 
Rà soát, thống kê, trình công bố công khai 

thủ tục hành chính theo quy định 

Quyết định của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị đề 

xuất; Văn 

phòng Sở tổng 

hợp trình 

UBND tỉnh 

Các phòng, 

đơn vị 
Thường xuyên  

4 
Niêm yết công khai đầy đủ các TTHC theo 

quy định 

Bảng niêm yết, 

đăng tải trên 

Trang thông tin 

điện tử Sở 

TN&MT; công 

khai trên 

Trung tâm 

CNTT 

TN&MT; Văn 

phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị 
Thường xuyên  



4 

TT Nhiệm vụ cụ thể 
Sản phẩm/ 

kết quả 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

CSDL Quốc 

gia về TTHC 

5 
Xây dựng Quyết định công bố danh mục 

TTHC về tài nguyên và môi trường 

Quyết định 

UBND tỉnh 

Các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị đề 

xuất; Văn 

phòng Sở tổng 

hợp trình 

UBND tỉnh 

Các phòng, 

đơn vị 

Khi Bộ 

TN&MT công 

bố 

 

6 

Thực hiện tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ TTHC 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

đúng theo quy định 

Báo cáo Kết quả 

giải quyết hồ sơ 

TTHC cho tổ 

chức, cá nhân 

Các phòng, 

đơn vị giải 

quyết TTHC 

Văn Phòng Sở Thường xuyên  

7 Số hóa thủ tục hành chính 

TTHC được số 

hóa để đảm bảo 

việc kết nối, 

chia sẻ dữ liệu 

trong giải quyết 

Văn phòng sở 

Sở Thông tin 

và Truyền 

thông; Các 

phòng chuyên 

môn, đơn vị 

Năm 2022  

8 

Đối thoại giữa lãnh đạo Sở với tổ chức, cá 

nhân về TTHC trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường 

Kế hoạch, 

Cuộc đối thoại 

Văn phòng Sở; 

các phòng, đơn 

vị giải quyết 

TTHC 

UBND cấp 

huyện, cấp xã; 

các sở, ngành, 

tổ chức, cá 

nhân liên quan 

Quý III, 

IV/2022 
 

9 
Công khai kết quả xử lý phản ánh kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 
Văn bản xin lỗi 

Các phòng, 

đơn vị, Chi 
Văn phòng Sở Thường xuyên  
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TT Nhiệm vụ cụ thể 
Sản phẩm/ 

kết quả 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

và xin lỗi trực tiếp cá nhân, tổ chức trong thực 

hiện TTHC sai quy định của Nhà nước 

nhánh Văn 

phòng ĐKĐĐ 

III Cải cách tổ chức bộ máy      

1 

Thực hiện tốt việc phân cấp quản lý Nhà 

nước theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

21/3/2016 của Chính phủ; kiểm tra việc thực 

hiện các quy định của UBND tỉnh đã phân 

cấp quản lý thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường 

Công văn triển 

khai kiểm tra 

các quy định; 

Báo cáo kết 

quả thực hiện 

các quy định 

về phân cấp 

Văn phòng Sở 
Các phòng, 

đơn vị 
Thường xuyên  

2 
Thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản 

lý của UBND tỉnh 

Báo cáo kết 

quả thực hiện 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị 
Thường xuyên  

IV Cải cách chế độ công vụ      

1 
Phối hợp tổ chức thi thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp cho viên chức 
Văn bản Văn phòng Sở 

Các đơn vị sự 

nghiệp 
Quý I/2022  

2 
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công 

chức, viên chức và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch, công 

văn 
Văn phòng Sở 

Các phòng, 

đơn vị 
Thường xuyên  

V Cải cách tài chính công      

1 
Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý 

tài sản công 

Quyết định của 

Sở và các đơn 

vị trực thuộc 

Văn phòng Sở Các đơn vị Quý I/2022  

2 Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Báo cáo của Sở Văn phòng Sở Các đơn vị Thường xuyên  
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TT Nhiệm vụ cụ thể 
Sản phẩm/ 

kết quả 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

cơ chế tự chủ về kinh phí tại các cơ quan 

hành chính và tự chủ tài chính tại đơn vị sự 

nghiệp công lập 

trực thuộc Sở 

3 Kiểm tra tình hình quản lý sử dụng tài sản Báo cáo của Sở Văn phòng Sở 
Các đơn vị 

trực thuộc Sở 
Thường xuyên  

VI 
Xây dựng và phát triển chính quyền điện 

tử 
     

1 

Xây dựng Kế hoạch hoạt động Ban chỉ đạo 

xây dựng Chính quyền điện tử  Sở Tài 

nguyên & Môi trường 

 

Kế hoạch 

Văn phòng 

Đăng ký Đất 

đai 

Các phòng, 

đơn vị 

Xây dựng Kế 

hoạch theo 

yêu cầu của 

UBND tỉnh 

 

2 
Đánh giá mức độ xây dựng Chính quyền điện 

tử 
Báo cáo 

Văn phòng 

Đăng ký Đất 

đai 

Các phòng, 

đơn vị 

Thường xuyên 

hoặc khi có 

yêu cầu 

 

3 

Duy trì trang Thông tin điện tử (Website) của 

Sở Tài nguyên & Môi trường và vận hành hệ 

thống máy chủ Website 

 

Hoạt động của 

trang Web 

Văn phòng 

Đăng ký Đất 

đai 

Các phòng, 

đơn vị 
Thường xuyên  

4 

Tiếp tục triển khai cung cấp đầy đủ dịch vụ 

công trực tuyến mức (DVCTT) trên Cổng 

dịch vụ công của tỉnh 

Cung cấp thêm 

DVCTT trên 

cổng Dịch vụ 

công của tỉnh 

Văn phòng Sở 

và các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị 

Các phòng, 

đơn vị 

Trong năm 

2022  

5 Cung cấp đầy đủ dịch vụ công trực tuyến Tin học hóa Văn phòng Sở Các phòng, Trong năm  
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TT Nhiệm vụ cụ thể 
Sản phẩm/ 

kết quả 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

mức độ 3, 4 theo Quyết định phê duyệt danh 

mục của UBND tỉnh 

đẩy đủ quy 

trình các 

TTHC trong 

danh mục 

DVCTT mức 

độ 3, 4 trên hệ 

thống Một cửa 

điện tử, Một 

cửa điện tử liên 

thông và Dịch 

vụ công trực 

tuyến mức độ 

cao 

và các phòng 

chuyên môn, 

đơn vị 

đơn vị 2022 

6 

Xây dựng Kế hoạch duy trì và áp dụng Hệ 

thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

Báo cáo, Kế 

hoạch, Quy 

trình 

Văn phòng Sở 
Các phòng, 

đơn vị 

Trong năm 

2022 
 

VII Công tác chỉ đạo, điều hành       

1 Chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Kế hoạch CCHC 

Văn bản chỉ 

đạo 

của Sở 

Văn phòng Sở 
Các phòng, 

đơn vị 
Thường xuyên  

2 

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC gắn 

với tuyên truyền pháp luật của ngành và tổ 

chức thực hiện 

Kế hoạch Văn phòng Sở 
Các phòng, 

đơn vị 

Ban hành KH 

trong tháng 

1/2022; triển 
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TT Nhiệm vụ cụ thể 
Sản phẩm/ 

kết quả 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị  

phối hợp 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

khai thực hiện 

trong năm 

2022 

3 
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC 

và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch, 

Quyết định, 

văn bản chỉ 

đạo, thông báo 

kết quả kiểm 

tra 

Văn phòng Sở 
Các phòng, 

đơn vị 

Ban hành KH 

trong quý 

I/2022; triển 

khai thực hiện 

trong năm 

2022 

 

4 

Gắn đánh giá phân loại công chức, viên 

chức, thi đua khen thưởng với công tác 

CCHC 

Quy chế làm 

việc của Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường 

Văn phòng Sở 
Các phòng, 

đơn vị 
Quý IV/2022  

5 Tự chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022 Báo cáo Văn phòng Sở 
Các phòng, 

đơn vị 

Tháng 

12/2022 
 

 

 


