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UBND TỈNH HÀ NAM 
 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

   
Số: 196/KH-STN&MT  Hà Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2019 

 

 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 

  Tài nguyên và Môi trường năm 2019. 

                           

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ quy 

định về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ các Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 08/6/2013; số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Thực hiện Thông tư  số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 3902/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

Ha Nam về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam 

Thực hiện chương trình công tác của sở Tài nguyên và Môi trường năm 

2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam xây dựng kế hoạch rà soát, đánh 

giá thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở trong lĩnh 

vực Tài nguyên và Môi trường năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích. 

 Phát hiện kịp thời các quy định về TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và 

Môi trường không cần thiết, không phù hợp, không bảo đảm tính hợp pháp; các 

TTHC còn quy định rườm rà, mâu thuẫn, chồng chéo, chưa xác định rõ trách 

nhiệm giải quyết trong từng khâu của TTHC. 

Trên cơ sở kết quả rà roát TTHC hiện hành, các quy định về TTHC mà 

các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương mới ban hành để từ đó đề xuất 

sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới cho phù hợp với quy định của 

pháp luật. 
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2. Yêu cầu 

 Việc rà soát, đánh giá TTHC phải được thực hiện trên cơ sở đánh giá 

toàn bộ thực trạng từng TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc 

thẩm quyền giải quyết của sở trên nguyên tắc phải đơn giản hóa các thủ tục hành 

chính, đặc biệt là rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính 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 của UBND tỉnh. 

- Xác định cụ thể nội dung, thời hạn và trách nhiệm của từng đơn vị trong 

việc rà soát đánh giá TTHC. 

II. PHẠM VI VÀ NỘI DUNG RÀ SOÁT 

1. Phạm vi rà soát: 

Rà soát các TTHC về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm 

quyền giải quyết của sở hiện nay mà UBND tỉnh đã ban hành, đối chiếu với các 

quy định của Trung ương để phát hiện các bất cập, vướng mắc từ đó báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới. Đặc biệt chú ý rà 

soát các  TTHC thuộc lĩnh vực giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cơ sở tôn 

giáo; thủ tục về đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi về thông tin người sử dụng đất, giảm diện tích….v.v mà UBND tỉnh 

yêu cầu trong trong Kế hoạch số 3902/KH-UBND ngày 28/12/2018 (có danh 

sách 06 TTHC trong Kế hoạch 3902/KH-UBND kèm theo). 

2. Nội dung rà soát: 

Đánh giá toàn bộ thực trạng từng TTHC thuộc lĩnh vực Tài nguyên và 

Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của sở trên cơ sở quy định của các văn 

bản quy phạm pháp luật của Trung ương để từ đó đề xuất UBND sửa đổi, bổ 

sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp.  

Hoàn thành việc tham mưu UBND tỉnh ban hành công bố bộ TTHC mới 

(nếu có thay đổi) trong tháng 8/2019 trên tinh thần đơn giản hóa TTHC và cắt 

giảm thời gian thực hiện theo yêu cầu của đề án 836/ĐA-UBND ngày 3/4/2017 

của UBND tỉnh . 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị: Chi cục Quản lý đất đai; Chi cục bảo vệ Môi trường; phòng 

Khoáng sản; Tài nguyên nước KTTV và BĐKH; Đo đạc bản đồ và Viễn thám; 

Thanh tra sở; Văn phòng Đăng ký đất đai, Trung tâm công nghệ thông tin Tài 

nguyên và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ, rà soát, báo cáo đề xuất kèm 

theo dự thảo TTHC (nếu có) về phòng Pháp chế trước 20/7/2019. 
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2. Phòng Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng sở trên cơ sở báo cáo 

đề xuất của các đơn vị, tổng hợp báo cáo, đề xuất kiến nghị kèm theo dự thảo 

quy định của tỉnh về sửa đổi, bổ sung, ban hành mới bộ TTHC (nếu có) báo cáo 

UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước 15/8/2019. 

3. Phòng Kế hoạch Tài chính KH-TC: Căn cứ kế hoạch này dự trù, bố trí 

nguồn kinh phí để triển khai thực hiện bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Kinh phí 

thực hiện theo quy định tại quyết định số 36/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 

của UBND tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

Tài nguyên và Môi trường năm 2019 . Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có 

khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở (qua phòng 

Pháp chế) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:  
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo);             
- Sở Nội vụ            

  theo dõi;  
 

- Sở Tư pháp  
- Lãnh đạo sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở: TTra;  

 CCQLĐĐ; CBVMT;KS; VP sở 

 Nước-KTTV&BĐKH;ĐĐBĐ&VT;  

 VPĐKĐĐ,KHTC; TTCNTTTN&MT; 

 PC; KHTC (để thực hiện) 

- Lưu: VT, PC. 

  

Nguyễn Văn Hảo 
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