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BÁO CÁO 

Kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra cải cách hành chính năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 1351/SNV-CCHC&VTLT ngày 29/7/2020 của Sở Nội vụ 

về việc đôn đốc thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) 

năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như sau: 

I.  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

 Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 (số 457/KH-UBND ngày 

27/12/2019 của UBND tỉnh), Kế hoạch kiểm tra đánh giá công tác cải cách hành chính 

năm 2020 (số 35/KH-UBND ngày 20/2/2020 của UBND tỉnh), Sở Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành các Kế hoạch: số 109/KH-STNMT ngày 10/01/2020 về cải cách 

hành chính năm 2020; số 107/KH-STNMT ngày 10/01/2020 về tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2020; 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 năm 2020; số 278/KH-STNMT 

ngày 06/02/2020 về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý 

năm 2020 và số 414/KH-STNMT ngày 21/02/2020 về tự kiểm tra cải cách hành chính 

năm 2020. 

 Trên cơ sở các Kế hoạch nêu trên, Sở đã triển khai nhiệm vụ CCHC đến các phòng 

chuyên môn, Chi cục Bảo vệ môi trường (nay là phòng Môi trường), Chi cục Biển, Hải 

đảo, Tài nguyên nước (nay là phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo) và các đơn vị 

sự nghiệp để kịp thời thực hiện nghiêm túc các nội dung về CCHC. Thực hiện nghiêm 

túc, cơ bản đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao trên phần mềm quản lý hồ sơ công 

việc các ý kiến chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; đã tổ chức triển khai thực hiện, tham 

mưu, trình UBND tỉnh các nhiệm vụ được giao theo chương trình khung năm 2020 của 

UBND tỉnh (Chương trình số 20/CTr-UBND ngày 20/01/2020 về triển khai nhiệm vụ 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020). Triển khai thực hiện, cơ bản đảm bảo 

tiến độ các nhiệm vụ theo chương trình khung của Sở và Kế hoạch năm 2020 của các 

phòng, đơn vị. 

Tập trung chỉ đạo việc thực hiện công tác CCHC trên các lĩnh vực, đặc biệt  là cải 

cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", 

Lãnh đạo sở đã chỉ đạo thực hiện công tác CCHC thông qua các cuộc họp giao ban hàng 

tuần, hàng tháng, chào cờ đầu tháng. Ngoài ra, Sở còn mở chuyên mục tuyên truyền 
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CCHC, cập nhật công khai bộ TTHC, các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), cập nhật 

tình trạng, kết quả giải quyết các TTHC của Sở, thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông 

tin điện tử của Sở.  

2. Kết quả đạt được 

1. Cải cách về thể chế: 

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Sở đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 

văn bản QPPL, cụ thể: Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2020/QĐ-

UBND ngày 21/1/2020 về việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh và Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc Ban hành Bảng giá 

đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Hiện đang tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ để lại cho đơn vị thu phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải sinh hoạt; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định 

về giao đất ở không qua hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh; Sửa đổi, bổ sung các Quyết 

định: số 72/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014; số 57/2016/QĐ-UBND ngày 

29/12/2016 và số 2443/QĐ-UBND của UBND tỉnh (hiện Dự thảo đã trình Sở Tư pháp 

thẩm định). Ngoài ra Sở cũng đã tham gia góp ý nhiều dự thảo Luật, Nghị định, Thông 

tư như: Dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi (2 lượt); Chiến lược bảo vệ môi trường 

quốc gia đến năm 2030; Thông tư quy định chi tiết việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất; Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 

1:10.000, 1:25.000… 

2. Cải cách thủ tục hành chính: 

2.1. Kiểm soát thủ tục hành chính 

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2617/QĐ-UBND ngày 

13/8/2020 công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Đăng ký đất đai trong Lĩnh vực đăng ký 

biện pháp bảo đảm; Trình UBND tỉnh dự thảo Quyết định công bố Danh mục và Quy 

trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã; Sửa đổi 

bổ sung danh mục và quy trình nội bộ TTHC trong lĩnh vực môi trường; đang dự thảo 

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của 

UBND tỉnh theo hướng liên thông với cơ quan thuế. 

2.2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Tập trung giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận từ Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh (8 tháng đầu năm đã tiếp nhận 894 hồ sơ, trong đó: đã giải 

quyết xong đúng và trước hạn 677 hồ sơ; 07 hồ sơ trả bổ sung; 12 hồ sơ trả không giải 

quyết, 277 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết). Tập trung tiếp nhận và giải quyết hồ 

sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (trong 8 tháng đầu năm đã tiếp nhận 

413 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ trên 46% tống số hồ sơ tiếp nhận). 

 

2.3 Về công khai thủ tục hành chính 
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Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đăng tải tất cả các TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết tại Cổng thông tin điện tử (tại địa chỉ: http://sotnmt.hatinh.gov.vn) để 

người dân và doanh nghiệp tiện theo dõi, thực hiện.  

3. Cải cách tổ chức bộ máy 

Đã xây dựng Đề án tinh gọn tổ chức bộ máy đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu 

quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19– NQ/TW (lần 2)1 được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi 

trường; Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh về thành lập 

Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính; Quyết định số 1784/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 3544/QĐ-

UBND ngày 23/11/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Văn  phòng Đăng ký đất đai 

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi 

vị trí công tác năm 2020 theo quy định. Đang tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán 

bộ quản lý cấp phòng giai đoạn 2020 – 2025. 

4. Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ  

Trong 8 tháng đầu năm ,Sở đã cử 10 công chức, viên chức tham gia các lớp  bồi 

dưỡng trung cấp Chính trị; 04 đồng chí tham gia lớp chuyên viên chính; 02 đồng chí 

tham gia lớp bồi dưỡng dành cho cán bộ Lãnh đạo Sở TNMT. 

5. Cải cách tài chính công 

Thực hiện công khai phân bổ dự toán đầu năm và các khoản dự toán phát sinh 6 

tháng đầu năm theo đúng quy định của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 

và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công 

khai ngân sách đối với đơn vị dự toán, đơn vị được NSNN hỗ trợ; Thực hiện thủ tục về 

tài chính phục vụ công tác giải thể, sáp nhập, hợp nhất các Chi cục và đơn vị sự nghiệp 

theo quy định của Luật Kế toán; Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp xây dựng phương án 

tự chủ giai đoạn 2020-2022 để tổng hợp, thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định và phê duyệt; Tiếp tục thực hiện cơ chế khoán chi phí theo quy chế chi tiêu 

nội bộ tại các đơn vị . 

6. Hiện đại hóa nền hành chính 

Tiếp tục vận hành và phát huy tốt các phần mềm tiện ích của UBND tỉnh,  của 

Sở trong công tác quản lý văn bản; 100% văn bản được ký số và chuyển trên môi trường 

                                                           
1 Theo hướng sáp nhập 02 chi cục thành 02 phòng thuộc Sở; sáp nhập 03 phòng Quy hoạch – Giao đất, Thống kê đất đai, 

đo đạc bản đồ và viễn thám và Phòng Định giá đất và Bồi thường thành 02 phòng: Đất đai 01, Đất đai 02; nhập Trung tâm 

Phát triển quỹ đất và Trung tâm CNTT, Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ 

thuật địa chính. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp theo hướng giảm 12 chi nhánh 

xuống còn 7 chi nhánh cấp huyện theo mô hình của Cục Thuế. 

 

http://sotnmt.hatinh.gov.vn/
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mạng. Cập nhật công khai minh bạch thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở theo 

Quyết định số 739/ QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành danh 

mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan 

nhà nước tỉnh Hà Tĩnh. Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO phiên bản 

9001:2015.   

Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước 

ứng phó diễn biến dịch Covid-19 như: Bổ sung 04 TTHC lên dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3; Tổ chức các cuộc họp trực tuyến trong nội bộ ngành. Tuyên truyền và triển 

khai cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong Sở đăng ký tài khoản và tổ 

chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC Quốc gia. Tăng cường 

công tác đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống máy tính và hệ thông mạng. 

 II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung cao cho công tác CCHC 

và đã đạt được nhiều kết quả. Tuy vậy, công tác CCHC vẫn còn một số tồn tại hạn chế, 

cụ thể: 

1. Việc triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch khung của UBND tỉnh và nhiệm vụ đột 

xuất UBND tỉnh giao vẫn còn một số nhiệm vụ bị chậm, chưa đảm bảo tiến độ theo kế 

hoạch đề ra. 

2. Việc rà soát, cập nhật, công khai bộ TTHC mặc dù vẫn còn chậm so với tiến độ 

đề ra. 

3. Kinh phí bố trí để phục vụ cho công tác CCHC đang còn eo hẹp.  Tỷ lệ phát 

triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 hàng năm mới chỉ đạt 41%. 

III. GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 

1. Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác CCHC theo Kế hoạch đã đề ra, tập trung khắc 

phục những tồn tại, hạn chế đã nêu. Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch 

khung của UBND tỉnh, các nhiệm vụ đột xuất UBND tỉnh giao. 

2. Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm của Văn 

phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp. Tiếp tục đề xuất Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh 

bố trí thêm biên chế còn thiếu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

3. Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện TTHC 

thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và triển khai dịch vụ bưu chính công ích. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề nghị Sở Nội vụ tổ chức một số khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công 

tác CCHC của Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. 

2. Tham mưu UBND tỉnh bổ sung biên chế hàng năm cho Sở Tài nguyên và Môi 

trường để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.  
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3. Bố trí kinh phí để thực hiện các nội dung về công nghệ thông tin phục vụ CCHC 

như: trang bị thiết bị bảo mật, thiết bị mạng phù hợp với hệ thống mạng của Sở, các 

thiết bị tường lửa để triển khai công tác bảo mật dữ liệu. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, kính đề nghị Sở Nội vụ xem xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ (để b/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT,VP,BTN. 
Gửi bản điện tử. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

  Hồ Huy Thành 
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