
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

             Số:    Hà Nam, ngày        tháng 01  năm 2021 

V/v đẩy mạnh Cải cách hành chính thuộc lĩnh 

vực Tài nguyên và Môi trường  
 

 
 

 

                Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 
 

Thực hiện thông báo 146/TB-VPUB ngày 21 tháng 01 năn 2021 Thông báo 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị Ban chỉ đạo cải cách hành chính 

tỉnh.  

Thực hiện Công văn  số 945/SNV-CCHC  Ngày 22 tháng 12 năm  2020 của 

Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc nghiên cứu, sử dụng kết quả xếp hạng chỉ số 

CCHC năm 2020. 

 Để tăng cường nhiệm vụ công tác CCHC, Giám đốc sở Tài nguyên và Môi 

trường yêu cầu các đơn vị: 

1.Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 

23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng đến 

hiện đại hóa nền hành chính, cải cách TTHC, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành 

chính, nâng cao chất lượng cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu đơn vị. 

2. Xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC; cụ thể thời gian, đơn vị, 

cá nhân  thực  hiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trình Giám đốc sở ký ban 

hành. 

3. Chỉ ra các tồn tại, hạn chế của đơn vị mình và đề ra nhiệm vụ, giải pháp để 

khắc phục cho năm 2021 và các năm tiếp theo (gửi về Văn phòng sở để tổng hợp 

gửi sở Nội vụ). 

4. Lựa chọn 02 TTHC có tần suất giải quyết nhiều nhất để thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4. 

5. Các đơn vị có TTHC liên thông với cơ quan Thuế  nghiên cứu các vướng 

mắc, tham mưu đề xuất sửa lại Quy chế phối hợp đã ký số 530/QCPH-STN-CT 

ngày 24 tháng 5 năm 2016 giữa sở Tài nguyên và Môi trường với Cục thuế tỉnh để 

phù hợp với Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của 

UBND tỉnh và thuận tiện cho người dân trong quá trình tham gia giải quyết 

TTHC. 

6.Tăng cường ứng dụng CNTT trong thực thi công vụ, trong quản lý điều 

hành và giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân; vận động khuyến khích người dân 

và tổ chức sử dụng dịch vụ BCCI trong việc gửi nhận, trả kết quả TTHC. 

7. Văn phòng Sở tham mưu Sở tổ chức kiểm tra hoạt động công vụ của công 

chức, viên chức, các đơn vị, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa 



của ngành; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện CCHC 

tại các đơn vị. 

8. Giao Văn phòng sở làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, tổng hợp công tác 

CCHC của các đơn vị và thường xuyên báo cáo Lãnh đạo sở những vướng mắc, 

bất cập, tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện CCHC của sở. 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị 

nghiêm túc thực hiện và triển khai các nội dung trên đảm bảo đúng quy định và 

thời gian./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Hà Nam; GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lưu VT, VP.  
  
  
  
  

Nguyễn Văn Hảo  
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