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UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:          /BC-STNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 
 

          Hà Tĩnh, ngày  17 tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý 1 năm 2020 

 

Thực hiện 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, Sở Tài nguyên 

và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC Quý 1 năm 

2020, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC 

1. Tham mưu ban hành văn bản QPPL có quy định về TTHC 

- Các văn bản đã tham mưu ban hành:  

+ Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh về 

ban hành bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 

+ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh. 

- Các văn bản đang xây dựng để trình UBND tỉnh: 

+ Quyết định của UBND tỉnh quy định về trình tự thủ tục giao đất ở không 

thông qua đấu giá đất. 

2. Công bố công khai thủ tục hành chính 

Tất cả các TTHC khi được UBND tỉnh công bố đều được Sở cập nhật lên 

website tại địa chỉ: http://sotnmt.hatinh.gov.vn  

3. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC  

+ Ban hành Kế hoạch số 101/STNMT-TTr ngày 10/01/2020 về Kiểm soát 

thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa,  một cửa liên thông của Sở Tài 

nguyên và Môi trường năm 2020. 

+ Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1417/QĐ-UBND 

theo hướng liên thông với cơ quan thuế, thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 

3. 

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Kết quả giải quyết TTHC từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/3/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: 

- Tổng số hồ sơ nhận giải quyết: 11.324, trong đó: Hồ sơ nộp qua Trung 

tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh là 159; Hồ sơ tiếp nhận qua Trung tâm 

hành chính công cấp huyện là 11.165. 

- Kết quả giải quyết hồ sơ qua Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 

như sau: Tổng số hồ sơ nhận giải quyết: 159; Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua: 0; Số 

hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 32; Số hồ sơ mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính): 127; Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 64; Số hồ sơ đã giải quyết trả 

quá hạn: 0; Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 95. 

- Kết quả giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai tiếp nhận qua Trung tâm hành 

chính công cấp huyện, thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng đăng ký đất 

http://sotnmt.hatinh.gov.vn/
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đai Hà Tĩnh: Tổng số hồ sơ nhận giải quyết: 11.165; Số hồ sơ kỳ trước chuyển 

qua: 45; Số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến: 0; Số hồ sơ mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính): 11.120; Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn: 10.364; Số hồ 

sơ đã giải quyết trả quá hạn: 0; Số hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn: 801; Số hồ 

sơ đang giải quyết quá hạn: 0. 

 (có Biểu tổng hợp chi tiết kèm theo) 

5. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch truyền thông về kiểm soát 

TTHC. Các văn bản QPPL mới ban hành có liên quan đến TTHC và công tác 

kiểm soát TTHC đều được cập nhật lên website để thuận tiện trong việc tra cứu. 

- Thường xuyên phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Hà Tỉnh để xây 

dưng các phóng sự chuyên đề về công tác cải cách hành chính; thông qua phương 

tiện truyền thông, báo chí để tuyên truyền sâu rộng công tác cải cách hành chính 

đến với cá nhân và doanh nghiệp. 

- Cử cán bộ tham gia tập huấn phần mềm kiểm soát TTHC do UBND tỉnh 

tổ chức. 

6. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

Thực hiện Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; 

Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 ban hành Quy chế phối hợp 

tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục duy trì công khai địa chỉ 

để tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả đồng thời công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo 

phụ trách theo từng lĩnh vực để người dân phản ánh, kiến nghị trực tiếp. Ngoài ra 

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-

STNMT ngày 13/5/2016 thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, 

kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước về ngành tài nguyên và 

môi trường, mục đích là để xử lý kịp thời và chấn chỉnh những tiêu cực trong hoạt 

động quản lý Nhà nước liên quan đến ngành tài nguyên và môi trường.  

Tất cả các phản ánh kiến nghị đến việc giải quyết thủ tục hành chính đều 

được Lãnh đạo Sở chỉ đạo kiểm tra và có báo cáo theo quy định. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Tồn tại, vướng mắc 

- Quá trình rà soát đơn giản hóa TTHC, Sở đã cắt giảm từ 50 – 60% thời 

gian giải quyết của các thủ tục hành chính so với quy định, điều này đã gây áp lực 

khá lớn đến cán bộ làm công tác chuyên môn, nhiều cán bộ phải làm thêm giờ. 

- Lực lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực đất đai, môi 

trường tại một số địa phương còn mỏng, chuyên môn còn hạn chế do đó trong quá 

trình áp dụng luật và văn bản dưới luật còn gặp khó khăn. 

- Văn phòng đăng ký đất đai mới đi vào hoạt động nên đang thiếu cả cơ sở 

vật chất và cán bộ, do đó trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai 

cho hộ gia đình, cá nhân còn gặp nhiều khó khăn. 

2. Đề xuất, kiến nghị  
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- Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện bố trí đủ nguồn lực cho Văn 

phòng đăng ký đất đai để hoàn thiện bộ máy, hoạt động có hiệu quả, đáp ứng nhu 

cầu giải quyết hồ sơ thủ tục đất đai cho người dân, doanh nghiệp. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức tập huấn để triển khai hướng dẫn sử 

dụng hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính cho cán bộ kiểm soát TTHC và công nghệ thông tin. 

- Đề nghị các Bộ ngành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do mình 

tham mưu, ban hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cắt giảm các quy định về thủ tục 

hành chính không cần thiết theo hướng: đơn giản, công khai, minh bạch, tạo 

thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm xử lý kịp thời những 

vướng mắc, khó khăn khi địa phương đề xuất, đặc biệt là những hồ sơ thủ tục có 

tính chất phực tạp, nhạy cảm. 

Trên đây là những kết quả thực hiện kiểm soát TTHC của Sở Tài nguyên 

và Môi trường đã triển khai trong Quý 1 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường 

báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện ngày càng có hiệu quả hơn./. 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, HSKSTT, PCQ. 

Gửi bản giấy và điện tử. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

  Hồ Huy Thành 
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