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Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính
6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07
tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Kế hoạch số 3902/KH-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh về
kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1124/VPUB-KSTT
ngày 01 tháng 6 năm 2021 về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác
kiểm soát thủ tục hành chính Quí II năm 2021.
Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác
kiểm soát TTHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI
1. Ban hành văn bản triển khai
Triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về cải cách TTHC; về thực
hiện TTHC trên môi trường điện tử theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày
08/4/2020; các Kế hoạch của UBND tỉnh về kiểm soát rà soát đánh giá TTHC;
căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật sở đã chỉ đạo các đơn vị rà soát TTHC
thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (số 93/STNMT-VP ngày 15 tháng 01
năm 2021) để đề xuất UBND tỉnh quyết định sửa đổi bộ TTHC đã ban hành.
Với mục tiêu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh
nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi
cho việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất
kinh doanh, cải thiện các chỉ số: PAR INDEX, PCI, PAPI, đòi hỏi phải tiến hành
đồng bộ, hợp lý và có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau để tăng cường thu
hút đầu tư, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh sở đã ban
hành Kế hoạch số 23/KH-STN&MT ngày 07/1/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá
và kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm
2021 đồng thời ban hành các văn bản để chỉ đạo, triển khai cụ thể, đồng bộ và
hiệu quả: Kế hoạch hành động nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính
công (PAPI) Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 (799/KH-STN&MT ngày
28/5/2021; Kế hoạch cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số
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năng lực cạnh tranh (PCI) Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam năm 2021
(825/KH-STN&MT ngày 02/6/2021).
2. Công tác tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp KSTTHC
Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương,
chính sách Pháp luật về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Công
việc này được tiến hành sâu rộng, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với yêu cầu của cán
bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu
thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức danh nghiệp tiếp
cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, bảo
đảm công khai, minh bạch các thông tin về bộ phận tiếp nhận, xử lý phản ánh,
kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
Tài nguyên và Môi trường và của các đơn vị phòng ban chuyên môn.
Sau khi có quyết định ban hành Bộ TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và
Môi trường sở đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan để công khai đầy đủ trên
Website, trang thông tin của sở, niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết
TTHC các cấp.
Đẩy mạnh công tác truyền thông về hoạt động cải cách thủ tục hành chính
bằng các hình thức thích hợp như viết bài đăng trên cổng thông tin điện tử, thông
báo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin để các tổ chức cá nhân dễ dàng
tiếp cận, thực hiện thủ tục hành chính.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Về công bố, công khai TTHC
Danh mục thủ tục hành chính; bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức
năng quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam hiện nay đang
thực hiện theo các Quyết định số: 2752/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 và quyết
định số 794/QĐ-UBND ngày 21/5/2021.
Bộ thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
hiện nay gồm: 106 TTHC; có 94 TTHC thuộc thẩm quyền của sở Tài nguyên và
Môi trường (tỉnh có Văn phòng Đăng ký đất đai một cấp); 11 TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết của cấp huyện; 01 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã.
Bộ TTHC đều được công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của tỉnh,
của Sở, trên phần mềm một cửa điện tử và niêm yết tại nơi tiếp nhận và giải
quyết TTHC một cửa 3 cấp.
2. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC
Hiện nay sở có 01 cán bộ tiếp nhận hồ sơ TTHC tại trung tâm hành chính
công cấp tỉnh và 6 cán bộ tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ cấp huyện. Lĩnh
vực đất đai hiện nay đang là lĩnh vực tiếp nhận nhiều hồ sơ nhất ở các bộ phận 1
cửa cấp huyện;
Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong kỳ từ ngày 16/12/2020 đến
ngày 15/6/2021 (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên
thông; theo dịch vụ công trực tuyến) là 27.440 hồ sơ, trong đó:
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* Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công của tỉnh
đã tiếp nhận 256 hồ sơ:
+ Số mới tiếp nhận trực tuyến: 30 .Số kỳ trước chuyển qua: 34 Số mới tiếp
nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính): 192
+ Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một
cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến): Số hồ sơ đã giải quyết:
220 hồ sơ . Trong đó: số hồ sơ giải quyết trước, đúng hạn: 220 hồ sơ; số hồ sơ
giải quyết quá hạn: 0. Số hồ sơ đang giải quyết: 36 , trong đó: Số hồ sơ chưa đến
hạn: 36 ; số hồ sơ quá hạn: 0.
* Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công cấp huyện
là 27.184 hồ sơ.
+ Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính): 27.023 hồ sơ ; Số kỳ
trước chuyển qua: 161 hồ sơ
+ Trong đó đã giải quyết được 26.918 hồ sơ (trước và đúng hạn); còn 266
hồ sơ (đang giải quyết).
(chi tiết có các biểu kèm theo)
3. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC
Trong thời gian qua sở đã rà soát các thủ tục hành chính và xác định danh
mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và giải quyết tại Bộ phận Một cửa các
cấp. Việc giải quyết thủ tục hành chính ngày càng chất lượng và hiệu quả hơn với
việc xác định đúng mục tiêu là lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục
vụ. Thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và hoạt động của Bộ phận Một
cửa các cấp đã giúp hạn chế phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực; tạo thuận lợi hơn
cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước;
từng bước làm thay đổi mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người
dân, doanh nghiệp.
Sở đã tham mưu đa dạng hóa hình thức nộp và trả kết quả TTHC như: nộp
trực tiếp, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến. Tổng số
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng ký
giải quyết sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hiện nay là
64/94 TTHC, chiếm tỷ lệ 68% (đạt yêu cầu của UBND tỉnh). Số TTHC đăng ký
tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia so với tổng số TTHC đăng ký trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của sở là 22/61 TTHC, chiếm tỷ
lệ 36.7% (vượt so với chỉ tiêu theo yêu cầu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ).
Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính về lĩnh vực Tài nguyên và
Môi trường đều được thực hiện tại bộ phận một cửa của sở Tài nguyên và Môi
trường ở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai,
bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện (thông qua các
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện), Trung tâm công nghệ thông
tin (đối với TTHC cung cấp thông tin, dữ liệu). Riêng đối với hộ gia đình, cá
nhân nếu có nhu cầu thì nộp hồ sơ ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
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Tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận tại dịch vụ công tức tuyến một
cửa điện tử của Tỉnh trong kỳ báo cáo là: 0; trên cổng thông tin dịch vụ công
Quốc gia trong kỳ báo cáo: 0, trong đó: Số phản ánh, kiến nghị về quy định hành
chính: 0; Số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 0.
Tóm lại: Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và
Môi trường được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy định của
UBND tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện
TTHC, được đa số doanh nghiệp và người dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao
đến nay chưa có thắc mắc và phản ánh kiến nghị nào được gửi đến sở. Từ đầu
năm đến nay việc tiếp nhận và trả kết TTHC không còn hồ sơ nào trễ hẹn.
4. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC
Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành bộ TTHC thuộc lĩnh vực tài nguyên
và môi trường trên địa bàn tỉnh (Quyết định 2758/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 và
Quyết định 794QĐ-UBND ngày 21/5/2021) trên tinh thần cắt giảm các thủ tục,
giấy tờ không cần thiết, đặc biệt là cắt giảm thời gian thực hiện TTHC theo chỉ
đạo của UBND tỉnh tại đề án 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 và Kế hoạch số
2209/KH-UBND ngày 09/8/2018 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số
08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng
tâm là TTHC và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng
đầu cơ quan đơn vị giai đoạn 2018-2020. So với bộ TTHC đã được công bố trước
đây, bộ TTHC mới về cơ bản các TTHC đều được cắt giảm. Riêng bộ TTHC
thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường đã cắt giảm được
1520/2661 giờ, đạt tỷ lệ cắt giảm khoảng 60% thời gian so với quy định.
Rà soát lại tất cả các TTHC đủ điều kiện lên mức độ 4 đăng ký 100% dịch
vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021(736/STN&MT-VP
ngày 17/5/2021).
Hiện nay các đơn vị đang triển khai rà soát bộ thủ tục hành chính để chính
sửa những nội dung không phù hợp trình UBND tỉnh Quyết định sửa đổi thay thế
bộ TTHC đã ban hành. Quan điểm chỉ đạo của sở trong việc xây dựng bộ TTHC
là thực hiện triệt để việc cắt giảm các giấy tờ, thủ tục không cần thiết, cắt giảm
tối đa thời gian thực hiện; TTHC phải thuận lợi cho việc giải quyết trên môi
trường điện tử; tăng cao số TTHC được giải quyết trực tuyến ở mức độ 3, mức
độ 4 và tích hợp lên cổng dịch vụ công quốc gia.
5. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Sở Tài nguyên và Môi trường quán triệt, tuyên truyền phổ biến chủ trương,
chính sách Pháp luật về thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Công
việc này được tiến hành sâu rộng, đầy đủ, kịp thời, phù hợp với yêu cầu của cán
bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trong việc nắm bắt, tìm hiểu
thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức danh nghiệp tiếp
cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, bảo
đảm công khai, minh bạch các thông tin về bộ phận tiếp nhận, xử lý phản ánh,
kiến nghị về quy định, thủ tục hành chính tại Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở
Tài nguyên và Môi trường và của các đơn vị phòng ban chuyên môn.
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Xây dựng kế hoạch tuyên truyền sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc
gia (674/KH-STN&MT ngày 06/5/2021).
Bộ TTHC đều được công khai đầy đủ trên Website, trang thông tin của sở,
niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC các cấp.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Bộ TTHC hiện nay đã thực hiện cắt giảm thời gian theo chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Đề án 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 và Kế hoạch 2209/KHUBND ngày 09/8/2018 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày
23/9/2016 về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là TTHC và nâng
cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị
giai đoạn 2018- 2020. Tính riêng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài
nguyên và Môi trường, bình quân đã cắt giảm xấp xỉ 60% thời gian so với quy
định.
- Hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền
quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường trong 6 tháng đầu năm nói chung đạt
được nhiều mặt tích cực;
- Đánh giá mức độ hoàn thành công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021:
đơn vị hoàn thành tốt công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và
Môi trường.
- Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong công tác
kiểm soát TTHC:
+ Cán bộ công chức thực hiện việc kiểm soát TTHC tại các Phòng ban,
đơn vị thuộc Sở chủ yếu là kiêm nghiệm, thực hiện nhiệm vụ khác nhau nên đôi
khi còn hạn chế trong xử lý xây dựng quy trình giải quyết.
+ Khối lượng công việc chuyên môn của ngành quá nhiều trong khi số
lượng công chức ít nên dẫn tới việc kiểm soát thủ tục hành chính đôi lúc không
được kịp thời.
+ Hiện nay các văn bản pháp luật chỉ đạo của cấp trên ban hành còn chậm
cho nên việc chỉnh sửa thay đổi thủ tục hành chính còn chậm và vướng mắc
(Nghị định 148/2020/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng 12 năm 2020 và có hiệu
lực từ ngày 08/02/2020 nhưng thông tư hướng dẫn thi hành nghị định chưa ban
hành).
+ Việc giải quyết thủ tục hành chính bắt buộc phải căn cứ trên quy định
của pháp luật và có quá nhiều văn bản luật liên quan cho nên dẫn đến trình tự,
thời gian thủ tục không thể cắt bỏ được nhiều.
IV. NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM
- Tiếp tục tập trung rà soát các văn bản quy phạm Pháp luật được các cấp
đã ban hành, đề xuất bổ sung, sửa đổi kịp thời phù hợp với tình hình thực tế của
địa phương và ngành quản lý đúng theo quy định của Pháp luật để dự thảo trình
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố ban hành bộ thủ tục hành chính mới ban
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hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản
lý của ngành.
- Đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được
niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác.
- Rà soát, cung cấp thông tin các thủ tục đất đai thực hiện thanh toán
nghĩa vụ tài chính trên Cổng Dịch vụcông quốc gia để SởThông tin và Truyền
thông cấu hình, kết nối hệ thống; chủ động thực hiện các hướng dẫn của BộTài
nguyên và Môi trường trong việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu về đất đai cho cơ
quan thuế.
- Tiếp tục cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời những thủ tục hành chính mới
ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, đồng thời đề nghị bãi bỏ hoặc hủy
bỏ theo quy định bằng văn bản giấy và văn bản điện tử. Tổ chức thực hiện
nghiêm các thủ tục hành chính đã được công bố, công khai; thực hiện kiểm soát
chặt chẽ việc thực thi các thủ tục hành chính; TTHC phải kịp thời công bố công
khai khi có điều chỉnh, bổ sung để tổ chức công dân dễ hiểu, dễ thực hiện.
- Tập trung tổ chức thực hiện cơ chế “một cửa” “một cửa liên thông” từ các
đơn vị đến Sở, nhằm giảm thời gian giải quyết, tạo sự đồng thuận và tin tưởng
với công dân khi đến giao dịch tại cơ quan hành chính nhà nước. Sắp xếp bố trí
CBCC có đủ trình độ, năng lực, đạo đức, tác phong để thi hành công vụ.
- Tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ tại các chi nhánh, đơn vị để kịp
thời phát hiện xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ nhũng nhiễu, thiếu trách
nhiệm gây chậm trễ, phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết thủ tục
hành chính và chấp hành kỷ cương hành chính.
- Phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt sâu sắc đến các
cán bộ thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Trung tâm
phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế
một cửa cấp huyện thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường luôn nêu cao tinh
thần gương mẫu, tinh thần phục vụ nhân dân, đạo đức nghề nghiệp để làm tốt
công tác tiếp nhận và trả kết quả TTHC.
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới người dân, tổ chức các quy
định về giải quyết TTHC, đặc biệt là việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích,
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong việc nộp và nhận kết quả giải
quyết TTHC để thấy rõ hiệu quả mà các dịch vụ công này khi thực hiện TTHC.
Đặc biệt là việc thực hiện TTHC qua môi trường điện tử theo quy định tại Nghị
định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ đặc biệt trong thời điểm
dịch bệnh covid diễn biến phức tạp.
- Xây dựng phương án, kế hoạch tiếp nhận, xử lý TTHC cụ thể khi nếu dịch
covid xảy ra trên địa bản tỉnh để có phương án thực hiện không để chậm trễ,
vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh
nghiệp.
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V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
- Việc giải quyết TTHC liên thông đòi hỏi phải có sự phối hợp thực hiện
các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh để cho cán bộ thực hiện từng khâu công
đoạn nhận thấy rõ trách nhiệm của mình trong giải quyết TTHC, góp phần nâng
cao chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm thu hút đầu
tư phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh (Hiện nay Văn phòng UBND
tỉnh chưa tham gia thực hiện cơ chế một cửa liên thông, không quy định thời gian
thực hiện TTHC cấp tỉnh tại các khâu giải quyết dẫn đến các thủ tục hành chính
tại trung tâm phục vụ hành chính công chỉ thực hiện bước đến một cửa của sở
Tài nguyên và Môi trường, có trường hợp kết quả không trả về bộ phận một cửa
để trả cho người nộp hồ sơ).
- Việc việc nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là rất khó
thực hiện (do địa giới hành chính của tỉnh nhỏ, giá trị kết quả giải quyết TTHC
lớn nên người dân và doanh nghiệp đều không muốn gửi nhận qua dịch vụ bưu
chính công ích vì muốn đến nhận ngay)và trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận kết quả;
Việc nộp hồ sơ trực tuyến rất khó khăn là tài liệu yêu cầu phải có bản gốc đồng
thời trả bản gốc là GCNQSDĐ.
- Việc cắt giảm thời gian không nhất thiết quy định theo tỷ lệ mà nên căn
cứ theo khả năng thực hiện, một số TTHC đã cắt giảm thời gian ở mức tối đa;
thời gian còn lại là thời gian tối thiểu nhất để thực hiện đầy đủ các quy trình và
trả kết quả theo yêu cầu nếu cắt giảm tiếp thì gần như không đảm bảo về tiến độ
và chất lượng trong công tác quản lý nhà nước.
Trên đây là báo cáo tình hình kết quả, thực hiện công tác kiểm soát thủ tục
hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2021.
Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng báo cáo./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo sở;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Văn Hảo
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