UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 245/BC-STNMT

Bình Thuận, ngày 05 tháng 9 năm 2018
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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III/2018
và phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2018
Thực hiện nhiệm vụ năm 2018 về công tác cải cách hành chính, trên cơ sở
triển khai nội dung Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Bình
Thuận, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện công tác cải
cách hành chính Quý III/2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Quý
IV/2018 với các nội dung chủ yếu sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH:
1.1. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch cải cách hành chính:
- Việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn
2016-2020 và năm 2018 của Sở:
Trên cơ sở Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Bình
Thuận; Sở đã xây dựng Kế hoạch số 36/KH-STNMT ngày 04/01/2018. Kế
hoạch đã xác định đầy đủ nhiệm vụ, nội dung công việc cụ thể và trách nhiệm
của các phòng, ban, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện công tác cải cách
thủ tục hành chính; đảm bảo bố trí nguồn kinh phí thường xuyên của Sở để triển
khai thực hiện với mục tiêu là tiếp tục nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành
chính, xem nhiệm vụ cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác
chỉ đạo và điều hành của Sở.
Ngoài ra, Sở thường xuyên quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức các Nghị quyết, Quyết định của cấp trên như: Nghị quyết số 35/NQ-CP
ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm
2020; Nghị quyết số 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những
nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017 định hướng đến năm 2020, Chỉ thị số
04/CT-BTNMT ngày 15/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng
cường hiệu quả công tác cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị ngành tài
nguyên và môi trường; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 29/12/2016 của UBND
tỉnh về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh
Bình Thuận gắn với tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan,
đơn vị, địa phương; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2018 của các sở, ngành và UBND
các huyện, thị xã, thành phố; Quyết định số 100/QĐ-STNMT ngày 31/01/2018
về việc giao nhiệm vụ chủ yếu cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường xem nhiệm vụ cải cách hành chính từ năm 2018 trở đi là
nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, chú trọng việc giải quyết thủ tục hành chính
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giảm hồ sơ trễ hẹn tại Trung tâm Hành chính công góp phần nâng cao Chỉ số cải
cách hành chính của Sở trong năm 2018 và những năm tiếp theo.
- Đánh giá mức độ thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch đề ra:
Trong Quý III/2018, Sở đã tập trung phổ biến quán triệt đến đội ngũ cán
bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm. Các
nhiệm vụ theo Kế hoạch số 36/KH-STNMT ngày 04/01/2018 đang được Sở tiếp
tục đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện nhằm hoàn thành để báo cáo Sở Nội vụ
theo đúng tiến độ đã đề ra.
1.2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính:
- Việc ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, đôn đốc thực hiện nhiệm
vụ về cải cách hành chính:
Để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018, Sở đã có
545/STNMT-VP ngày 07/2/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số
345/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch rà
soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Công
văn số 814/STNMT-VP ngày 05/3/2018 về việc tập trung triển khai thực hiện
nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; Công văn số 813/STNMTVP ngày 05/3/2018 về việc báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế
qua kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số CCHC năm 2017; Công văn số
894/STNMT-VP ngày 09/3/2018 về việc tập trung triển khai thực hiện tốt công
tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018; Công văn số 2981/STNMT-VP
ngày 04/7/2018 về việc tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém và cải
thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index) và Chỉ số Hiệu quả
Quản trị hành chính công (Papi) năm 2017; Công văn số 3501/STNMT-VP ngày
01/8/2018 về việc triển khai các nhiệm vụ xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm
chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn tại trong năm 2017 và đề xuất các giải
pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2018.
- Về công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách
hành chính, những sáng kiến kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách
hành chính:
Công tác thi đua khen thưởng của Sở luôn gắn với việc thực hiện nhiệm
vụ cải cách hành chính của Sở. Trong năm 2017, Giám đốc Sở công nhận lao
động tiên tiến cho 518 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tặng
giấy khen cho 19 tập thể và 153 cá nhân; công nhận sáng kiến cấp cơ sở cho 15
cá nhân; khen thưởng chuyên đề 04 tập thể và 02 cá nhân.
1.3. Về kiểm tra công tác cải cách hành chính:
Nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý nhà nước các lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường, Sở đã ban hành
Quyết định số 736/QĐ-STNMT ngày 15/12/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch
thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường; ban hành Kế
hoạch số 818/KH-STNMT về việc ban hành Kế hoạch tự kiểm tra cải cách hành
chính năm 2018. Theo Kế hoạch, Sở sẽ tiến hành kiểm tra công tác giải quyết thủ
tục hành chính tại 05 phòng, đơn vị trực thuộc Sở; hiện nay Sở đã hoàn thành 3/5
phòng, đơn vị gồm: Phòng Đo đạc bản đồ, Phòng Tài nguyên nước và KTTV,
Chi cục Biển và Hải đảo. Qua kiểm tra đã đánh giá kết quả thực hiện về cải cách
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hành chính và đề ra các giải pháp để khắc phục những hạn chế tồn tại báo cáo
trình Giám đốc Sở cho ý kiến chỉ đạo thực hiện.
1.4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính:
Thực hiện nội dung Quyết định số 3796/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của
UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch “Tăng cường công tác thông tin, tuyên
truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Bình Thuận”, Sở đã
tham mưu xây dựng Kế hoạch số 821/KH-STNMT ngày 05/03/2018 về việc
tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 và lồng ghép nội dung tuyên truyền
phổ biến trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng và các nội dung họp
chuyên đề khác.
1.5. Việc xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong
công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2017:
Thực hiện nội dung Công văn số 256/SNV-CCHC ngày 31/01/2018 của
Sở Nội vụ về việc khắc phục các tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại
chỉ số CCHC năm 2017, Sở đã quán triệt đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức kết quả đánh giá xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của Sở và
triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 tại Công văn số
813/STNMT-VP ngày 05/3/2018 nhằm chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, tồn
tại trong năm 2017 và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn trong năm 2018.
Ngoài ra, nhằm để khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả công bố
Chỉ số CCHH của Sở, Chỉ số Par Index, PaPi hàng năm của tỉnh, Sở đã ban hành
Kế hoạch số 3125/KH-STNMT ngày 11/7/2018 nhằm chấn chỉnh kịp thời những
tiêu chí chưa đạt điểm tối đa tại kết quả đánh giá, xếp loại cải cách hành chính
năm 2017 của Sở gắn với trách nhiệm quản lý và điều hành của Trưởng các
phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở và thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tham mưu giải quyết các thủ tục
hành chính công cho tổ chức, cá nhân theo kiến nghị của Đoàn kiểm tra cải cách
hành chính Sở Nội vụ góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Sở
trong năm 2018 và những năm tiếp theo đúng với Cam kết đã ký với Giám đốc
Sở tại Kế hoạch số 4763/KH-STNMT ngày 28/11/2016.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH
CHÍNH:
2.1. Về cải cách thể chế:
- Việc ban hành Đề án chính sách và xây dựng và tổ chức thực hiện văn
bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý:
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 theo nội dung Quyết định số
87/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh ban hành hành Chương trình
hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, của HĐND tỉnh về Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, đến nay Sở
Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 03/15 văn bản đạt
20%; gửi lấy ý kiến góp ý 12 văn bản (đính kèm danh sách).
- Việc thực hiện chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của
Sở; Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và đánh giá mức độ
thực hiện các nhiệm vụ được giao theo kế hoạch đề ra:
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Thực hiện nội dung Công văn số 356/UBND-NC ngày 26/01/2018 của
UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
trên địa bàn tỉnh, Sở đã quán triệt chỉ đạo các phòng, đơn vị tiếp tục nâng cao
chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Sở
tại Công văn số 478/STNMT-VP ngày 02/02/2018.
- Tình hình triển khai kế hoạch rà soát định kỳ các văn vản quy phạm pháp
luật, xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát:
Quá trình tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật do
Sở chủ trì soạn thảo bảo đảm có đầy đủ các bộ phận có liên quan tham gia đúng
quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010
của Chính phủ và thực hiện dự thảo gửi cho Sở Tư pháp thẩm định chất lượng
trước khi trình UBND tỉnh ban hành.
- Việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, UBND
tỉnh trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở:
Trên cơ sở các văn bản Quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh; Sở
thường xuyên quán triệt thực hiện tốt những quy định về cơ chế, chính sách liên
quan đến lĩnh vực ngành quản lý và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở
để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân dễ dàng truy
cập thông tin khi có nhu cầu. Ngoài ra, dự kiến trong Quý IV/2018 Sở tổ chức
Hội nghị, hội thảo, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên
quan đến lĩnh vực đất đai, nước, khoáng sản, môi trường, biển và hải đảo đến
các tổ chức chính trị xã, hội, các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
- Tình hình kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; xử lý
các vấn đề qua kiểm tra:
Trong Quý III/2018, Sở đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện các văn
bản quy phạm pháp luật đối với các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Dự kiến cuối
Quý III/2018 Sở sẽ có Báo cáo kiểm tra theo đúng quy định.
2.2. Cải cách thủ tục hành chính:
2.2.1 Việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC):
- Việc tham mưu UBND tỉnh công bố, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, số thủ tục hành chính được đơn giản
hóa:
Trên cơ sở Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2017, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh
ban hành Quyết định sửa đổi Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày
25/12/2015 của UBND tỉnh Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành
chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai,
tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận tại Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 09/2/2018; Quyết định sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tại
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018; đồng thời tham mưu
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UBND tỉnh ban hành Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 23/2/2018 về việc
công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Ngoài ra, Sở đã trình UBND tỉnh Tờ trình số 425/TTr-STNMT ngày
02/7/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã
trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trên cơ sở các Quyết định công bố của Bộ Tài
nguyên và Môi trường tại cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm thống nhất các thủ tục
hành chính từ cấp tỉnh, cấp xã, cấp huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ
chức, cá nhân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành
chính công
- Việc ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính:
Thực hiện nội dung Công văn số 6070/VP-KSTTHC ngày 11/12/2017 của
Văn phòng UBND tỉnh về việc đăng ký nội dung rà soát quy định thủ tục hành
chính năm 2018; Sở đã đăng ký UBND tỉnh danh mục thủ tục hành chính dự
kiến rà soát trong năm 2018 chủ yếu về cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục
hành chính đối với 09 thủ tục hành chính. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định
số 345/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành
chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Sở đã chỉ đạo các phòng, đơn vị
liên quan tập trung triển khai thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
đối với 09 thủ tục hành chính trên tại Công văn số 545/STNMT-VP ngày
07/2/2018 và đã báo cáo tiến độ kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, rút
ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính năm 2018 tại Công văn số
3559/STNMT-VP ngày 07/8/2018.
- Về công khai địa chỉ, số điện thoại, hộp thư và kết quả thực hiện tiếp
nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với thủ tục hành chính
tại Sở:
Tại trụ sở chính của Sở đã bố trí thùng thư chống tiêu cực để tổ chức và
công dân kịp thời phản ánh việc cán bộ, công chức, viên chức Sở có hành vi
sách nhiễu, gây khó khăn trong việc giải quyết hồ sơ hành chính. Tại 07 đơn vị
trực thuộc Sở luôn bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức và người
lao động theo dõi việc tiếp nhận xử lý các ý kiến, kiến nghị của tổ chức, cá nhân
thông qua hòm thư góp ý theo quy định tại Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết
định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI).
- Tình hình công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả, trên trang thông tin điện tử tại Sở:
Tại trụ sở chính và Trang thông tin điện tử của Sở luôn niêm yết công
khai danh mục thủ tục hành chính, các quyết định công bố, các biểu mẫu áp
dụng để giải quyết hồ sơ hành chính, các khoản thu phí và lệ phí trong các lĩnh
vực đất đai, môi trường, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản trong vòng 5
ngày sau khi có Quyết định công bố của UBND tỉnh để các tổ chức, cá nhân dễ
dàng truy cập, tìm kiếm thông tin khi có nhu cầu tham gia giải quyết các thủ tục
hành chính công tại Sở. Ngoài ra, Sở ban hành Công văn số 2280/STNMT-VP
ngày 23/5/2018 về việc triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2007/UBNDKSTTHC ngày 21/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh; theo đó Sở phổ biến, quán
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triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ Đảng viên, công chức, viên chức thuộc trách
nhiệm quản lý về hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính của tỉnh (CSDL
về TTHC) được đăng tải tại địa chỉ http://tthc.binhthuan.gov.vn. Hệ thống này
được kết nối, tích hợp và đồng bộ dữ liệu về TTHC thuộc phạm vi quản lý của
UBND tỉnh trên CSDL quốc gia về TTHC với Cổng thông tin điện tử của tỉnh
và các Trang thông tin của các Sở, ngành, địa phương nhằm đáp ứng yêu cầu
công khai 100% TTHC của tỉnh trên mạng.
- Số phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện cơ chế một cửa tại Sở:
Hiện nay, các thủ tục hành chính của Sở được thực hiện tại các phòng,
đơn vị sau: Tài nguyên khoáng sản, Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn,
Phòng Đo đạc bản đồ, Chi cục Quản lý đất đai, Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi
cục Biển và Hải đảo và Văn phòng Đăng ký đất đai.
- Về giải quyết hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công: Tính đến tháng
7/2018, Sở đã tiếp nhận 1416 hồ sơ, đã xử lý 1190 hồ sơ (trong đó có 1189 hồ
sơ và 01 hồ sơ trễ hẹn) và đang giải quyết 226 hồ sơ đạt 99,92%.
2.2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông:
- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục
hành chính tại Sở:
Thực hiện nội dung Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của
UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bình Thuận và
Quyết định số 3396/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND tỉnh về việc ban
hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng
UBND tỉnh với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Sở
đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-STNMT ngày 19/01/2018 về việc ban hành
Quy chế phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính được tiếp nhận từ
Trung tâm Hành chính công nhằm đảm bảo thực hiện tốt việc giải quyết các thủ
tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và giảm hồ sơ trễ hẹn tại Trung tâm
Hành chính công.
- Việc xử lý trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện
xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết hồ sơ chậm trễ được quy định tại
Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh:
Sở đã thường xuyên có văn bản thống kê, đôn đốc hồ sơ trễ để quán triệt
chỉ đạo các phòng, đơn vị có tham gia giải quyết thủ tục hành chính cố gắng giải
quyết hồ sơ sớm và đúng hạn giảm số lượng hồ sơ trễ hạn. Một số trường hợp
trễ hạn Sở có Văn bản xin lỗi đúng quy định theo Quyết định số 60/2015/QĐUBND ngày 05/11/2015 của UBND tỉnh, đến nay các phòng, đơn vị có hồ sơ trễ
hẹn đã chấn chỉnh và có văn bản xin lỗi đúng quy định.
2.3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
- Việc rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung, chức
năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở:
Trong Quý III năm 2018, Sở đã rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy của các
cơ quan chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường báo cáo Bộ Tài nguyên và
Môi trường, UBND tỉnh tại Báo cáo số 216/BC-STNMT ngày 08/08/2018.
Đồng thời gửi các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở xây dựng Đề án sắp xếp tổ chức bộ
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máy đơn vị sự nghiệp công lập tại Công văn số 1860/STNMT-VP ngày
27/4/2018 để đảm bảo tiến độ xây dựng các Đề án theo Kế hoạch số 1387/KHSTNMT ngày 04/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện
Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Chương trình hành động số
43-CTr/TU ngày 30/01/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ (khóa XIII) thực hiện
Nghị quyết số 19 -NQ/TW ngày 25/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XII) “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao
chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” đảm bảo
đúng thời gian.
- Tình hình quản lý, sử dụng biên chế của cơ quan và các đơn vị trực
thuộc Sở; xây dựng và thực hiện Đề án tinh giản biên chế:
Sở đã báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số
108/2014/NĐ-CP năm 2017 tại Công văn số 6267/STNMT-VP ngày
12/12/2018. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày
27/12/2017 về việc phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018. Trên cơ
đó Sở đã chỉ đạo các đơn vị rà soát và thực hiện đúng chỉ tiêu được phân định
theo Quyết định số 3736/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh.
- Tình hình triển khai thực hiện quy chế làm việc của Sở:
Luôn được Sở quan tâm triển khai thực hiện theo đúng quy định và dần đi
vào nề nếp gắn với thực hiện Quy chế dân chủ. Ngoài ra, hằng năm Sở đều chỉ
đạo các phòng, đơn vị thực hiện tốt việc tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống
tham nhũng tại cơ quan, đơn vị.
- Về thực hiện phân cấp quản lý và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá
định kỳ đối với nhiệm vụ đã phân cấp và việc xử lý các vấn đề phân cấp sau
kiểm tra:
Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thực hiện thu
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận tại Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 18/01/2018. Tham mưu
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Tờ trình số 415/TTr-UBND ngày 01/02/2018 về
việc ban hành quy định về phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp
ngân sách trên địa bàn tỉnh, theo đó HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số
43/2018/NQ-HĐND ngày 30/3/2018.
Ngoài ra, Sở đã có Công văn số 766/STNMT-VP ngày 02/3/2018 gửi các
sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban Mặt
trận và các đoàn thể tỉnh rà soát, đề xuất sửa đổi nội dung phân công, phân cấp
trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Tham mưu chỉ đạo các đơn
vị trực thuộc Sở rà soát lại các quy định về phân công, phân cấp tại Quyết định
số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh và đề xuất những nội
dung cần sửa đổi, bổ sung theo Công văn số 183/SNV-CCVC ngày 22/01/2018
của Sở Nội vụ.
2.4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức:
- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
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Sở đã xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức tại
Công văn số 4323/KH-STNMT ngày 17/8/2017 về việc đào tạo bồi dưỡng năm
2018 gửi Sở Nội vụ. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức trong
thời gian đào tạo, bồi dưỡng theo đúng quy định tại Quyết định số 49/2012/QĐUBND ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành quy định
về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều
động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận.
- Tình hình xây dựng và thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm
tại Sở:
Sở đã hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm gửi Sở Nội vụ tại Công văn số
2692/STNMT-VP ngày 30/7/2014 theo Thông tư số 05/TT-BNV ngày
25/6/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013
của Chính phủ; Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ
hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính
phủ và các Công văn số 517/SNV-TC ngày 26/3/2014, Công văn số 984/SNVTC ngày 19/5/2014 và Công văn số 1568/SNV-TC ngày 23/7/2014 của Sở Nội
vụ.
- Đánh giá tình hình thực hiện các quy định về quản lý công chức, viên
chức và việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và bố trí cán bộ,
công chức, viên chức tại Sở:
Sở thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Tỉnh, của
Trung ương về tiêu chuẩn cán bộ, quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm của cơ quan.
Không tự đặt ra quy định riêng. Thực hiện tốt Luật cán bộ, công chức và các
Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành theo quy định. Thực hiện tốt công tác
biểu dương khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Việc quyết định
quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, tuyển dụng, đào tạo cán bộ đều được thông
qua Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở xem xét quyết định, bảo đảm các nguyên tắc,
quy trình quy định, tính công khai, minh bạch, dân chủ trong công tác cán bộ.
2.5. Cải cách tài chính công:
- Tình hình và kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử
dụng biên chế và kinh phí hoạt động của Sở và các đơn vị trực thuộc theo Nghị
định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ:
Trong Quý III năm 2018, Sở tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách
về thu nhập, tiền lương; đảm bảo đủ chi trả tiền lương và các khoản thu nhập
tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định hiện hành.
- Tình hình triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của
các đơn vị sự nghiệp công lập (theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày
10/10/2016 của Chính phủ)
Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày
10/10/2016 của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự
nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác đối với 05 đơn vị sự
nghiệp công lập; hiện nay ngoài kinh phí đảm bảo đủ chi trả tiền lương và các
khoản thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức trong chỉ tiêu biên chế, đơn vị
còn thực hiện hợp đồng lao động với hình thức định biên để thực hiện các dịch
vụ công nhằm bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên của đơn vị mình.
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Ngoài ra, Sở luôn quán triệt các đơn vị sử dụng biên chế, kinh phí nhà
nước, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm… và sử dụng tài sản công của Sở
đúng mục đích, có hiệu quả và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu
theo đúng Quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế
và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước của Trung ương.
Việc thực hiện cơ chế khoán cho thấy hoạt động quản lý hành chính nhà nước
của các cơ quan, đơn vị thực hiện khoán được nâng lên một bước về chất lượng;
công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ, công chức, viên chức được chặt chẽ hơn; áp
dụng quy trình xử lý công việc, TTHC khoa học, hợp lý góp phần giải quyết
công việc, TTHC đúng quy định.
- Việc rà soát xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở:
Sở đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-STNMT ngày 20/3/2018 về việc
ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng tài sản công của Sở Tài nguyên và
Môi trường làm căn cứ triển khai thực hiện trong năm 2018.
2.6. Hiện đại hóa hành chính:
2.6.1 Ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc:
- Việc xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của
Sở và đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra:
Sở đã ban hành quy định quản lý, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận
và sử dụng văn bản điện tử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở
Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận tại Quyết định số 302/QĐ-STNMT ngày
05/7/2016.
- Tình hình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý
công việc của Sở như phần mềm quản lý văn bản, phần mềm ứng dụng chuyên
ngành, sử dụng hộp thư công vụ:
Các phòng, đơn vị trực thuộc đều được cung cấp và có khả năng sử dụng
hệ thống thư điện tử công vụ thành thạo và hiệu quả. Ngoài ra, Sở quán triệt các
phòng, đơn vị thực hiện tốt Quyết định số 3485/QĐ-UBND ngày 07/12/2015
của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong
việc gửi, nhận và sử dụng văn bản điện tử trong cơ quan hành chính nhà nước
trên địa bàn tỉnh theo mô hình khép kín.
- Tình hình triển khai kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,
4 tại Sở:
Hiện nay, Sở đã có Công văn số 1178/STNMT-VP ngày 30/3/2018 gửi Sở
Thông tin và Truyền thông về việc đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với
08 thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi
tham gia thực hiện thủ tục hành chính công theo đúng quy định. Hiện nay Sở
đang đôn đốc và phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng
theo đúng quy định.
- Việc vận hành sử dụng và khai thác trang thông tin điện tử của Sở; công
khai thông tin thuộc ngành quản lý trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang
thông tin của Sở:
Sở luôn thực hiện tốt việc sử dụng và khai thác trang thông tin điện tử của
Sở và của UBND tỉnh; kịp thời đăng tải các chuyên trang, chuyên mục liên quan
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đến công tác cải cách hành chính lên Trang thông tin điện tử của Sở để tổ chức,
cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức truy cập tìm kiếm thông tin được thuận
tiện và dễ dàng.
2.6.2 Về công tác áp dụng ISO trong hoạt động của Sở:
Sở đã xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2018 và niêm yết tại Sở và các
phòng thực hiện theo quy định. Đến nay, các phòng thuộc Sở đều thực hiện, duy
trì Hệ thông quản lý chất lượng theo quy định.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
3.1. Những ưu điểm:
- Nhìn chung, việc triển khai cải cách thủ tục hành chính của Sở thời gian
qua cơ bản đảm bảo được mục tiêu, yêu cầu, nội dung đề ra và đã đạt được một
số kết quả nhất định, thể hiện sự chấp hành sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được quan
tâm, kịp thời chỉnh sửa, bổ sung và cập nhật các quy định mới đúng quy định
của các văn bản pháp luật Trung ương quy định về TTHC.
- Kịp thời phổ biến quán triệt các chủ trương, chính sách liên quan đến cải
cách hành chính đến CBCCVC của Sở, có kế hoạch và tiến hành kiểm tra việc
thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.
Qua đó CBCCVC của các phòng, đơn vị chuyên môn có nhiều cố gắng trong
thực hiện nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc hơn,
thường xuyên phải làm thêm ngoài giờ để đảm bảo hoàn thành khối lượng công
việc được giao.
- Thủ tục hành chính công khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành
chính được nâng cao.
- Việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành
chính công luôn đảm bảo thời gian quy định giảm số lượng hồ sơ trễ hẹn tạo
điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp.
3.2. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính:
- Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản thuộc trách nhiệm quản
lý của Sở thường xuyên có sự thay đổi nên Sở phải điều chỉnh, bổ sung quy chế
phối hợp trong giải quyết thủ tục hành chính cho phù hợp với các quy định hiện
hành gắn với việc xây dựng lại các quy trình thực hiện tại Trung tâm Hành chính
công.
- Sự phối hợp giữa các phòng, đơn vị đôi lúc chưa kịp thời, chưa chủ động
đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ
dẫn tới tham mưu giải quyết chậm, mặt khác có nhiều hồ sơ phải tham mưu xin
chủ trương của tỉnh nên còn chậm trễ trong quá trình thực hiện.
- Ngoài ra, một số công chức, viên chức chưa kịp thời đôn đốc các đơn vị
liên quan trong việc phối hợp xử lý; chưa tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Sở
để xử lý hồ sơ đã ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức,
cá nhân.
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- Một số công chức, viên chức thụ lý hồ sơ chưa thực hiện hết trách nhiệm
của mình trong công việc.
IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TRONG THỜI GIAN ĐẾN:
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ cải cách hành
chính của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh
trong đó tập trung quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt
Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ; Nghị quyết số
19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-BTNMT ngày
15/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày
29/12/2016 của UBND tỉnh; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của
UBND tỉnh đạt kết quả.
2. Tiếp tục rà soát và đơn giản hóa thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh
vực do Sở quản lý, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới các tổ chức, cá nhân
và doanh nghiệp, kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy
định pháp luật.
3. Thực hiện kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các phòng, đơn vị
trực thuộc Sở theo Kế hoạch đã ban hành.
4. Thường xuyên quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực
hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung
giải quyết, xử lý công việc đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là việc giải quyết
các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công không để xảy ra trường
hợp trễ hẹn.
Trên đây là Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2018 và
phương hướng, nhiệm vụ Quý IV/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường gửi Sở
Nội vụ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Sở Nội vụ;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, VP(Thúy, net)

Người ký: Sở
Tài nguyên và
Môi trường tỉnh
Bình Thuận
Email:
stnmt@binhthua
n.gov.vn
Cơ quan: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Thời gian ký:
05.09.2018
15:53:05 +07:00

Người ký: Hồ Lâm
Email:
lamh@stnmt.binhthuan.g
ov.vn
Cơ quan: Sở Tài nguyên
và Môi trường, Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình
Thuận
Thời gian ký: 05.09.2018
15:52:51 +07:00

Hồ Lâm
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DANH MỤC
CÁC ĐỀ ÁN, CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP
LUẬT CỦA SỞ BAN HÀNH TRONG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 245/BC-STNMT ngày 05 tháng 9 năm 2018)
STT

1

2

Nội dung
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy định ban hành kèm theo Quyết định số
08/2015/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về bồi
thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu
hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của
Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục
hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời
gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản
gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất theo cơ chế một cửa trên
địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo
Quyết định số 73/2015/QĐ-UBND ngày
25/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận

Tiến độ thực hiện
Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND
ngày 25/01/2018

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND
ngày 09/02/2018

3

Quyết định Quy trình luân chuyển hồ sơ xác
định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử
dụng đất trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND
ngày 10/8/2018

4

Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số
55/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 ban
hành quy định diện tích tối thiểu được tách
thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa
bàn tỉnh Bình Thuận

Tờ trình số 382/TTr-STNMT ngày
11/6/2018 trình UBND tỉnh xem xét,
quyết định; Hiện nay, Chi cục đang
hoàn thiện lại dự thảo trình UBND
tỉnh xem xét, quyết định

Quyết định Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch hệ
thống quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh
Bình Thuận, giai đoạn 2017-2020

Sở gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đề
nghị có ý kiến về việc điều chỉnh
Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày
29/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Bình Thuận tại Công văn số
2053/STNMT-TTQTTNMT ngày
10/5/2018

5

6

7

Quyết định quy định giá dịch vụ đo đạc, lập
bản đồ địa chính ở những nơi chưa có bản đồ
địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Bình
Thuận
Quyết định Quy định về việc góp quyền sử
dụng đất và điều chỉnh lại quyền sử dụng đất để
thực hiện dự án đầu tư theo Khoản 33 Điều 2

Sở đang lấy ý kiến của Sở, ngành
trước khi trình UBND tỉnh xem xét,
phê duyệt
Có Công văn số 2614/STNMTCCQLĐĐ ngày 11/6/2018 gửi các
Sở, ngành, địa phương để lấy ý kiến
12

Nghị định số 01/2017/NĐ-CPngày 06/01/2017
của Chính phủ

góp ý bằng văn bản; Hiện nay, Chi
cục đang tổng hợp hoàn thiện dự
thảo tham mưu gửi Sở Tư pháp thẩm
định; dự kiến trình UBND tỉnh trong
tháng 9/2018
Trình UBND tỉnh tại Công văn số
2557/STNMT-CCQLĐĐ ngày
08/6/2018 và Công văn số
2418/STNMT-CCQLĐĐ ngày
20/6/2018

8

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2016/QĐUBND ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh

9

Quyết định Xây dựng quy chế phối hợp trong
công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn
tỉnh Bình Thuận

Đang lấy ý kiến của các sở, ngành tại
Công văn số 2517/STNMTCCQLĐĐ ngày 06/6/2018 và Công
văn số 2776/STNMT-CCQLĐĐ
ngày 21/6/2018
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Quyết định ban hành Đơn giá đo đạc bản đồ
địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với
đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất tỉnh Bình Thuận

Sở đang lấy kiến các Sở, ban, ngành
trước khi trình UBND tỉnh ký ban
hành

Đề án tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Tài
nguyên và Môi trường

Sở gửi Sở Tài chính có ý kiến góp ý
kiến dự thảo Đề án Tổ chức lại
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và
Môi trường Bình Thuận tại Công văn
số 3032/STNMT-TTKT ngày
06/7/2018

11

12

13

14
15

Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất
lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, Danh
mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà
nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội
vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc
gia, công cộng
Nghị quyết quy định tỷ lệ % chi phí quản lý
chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự
án về tài nguyên và môi trường
Nghị quyết quy định một số mức chi trong
việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án tài nguyên
và môi trường
Quyết định ban hành Bộ đơn giá sản phẩm xây
dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Sở đang phối hợp với huyện, thị xã,
thành phố để triển khai thực thực
hiện theo quy định

Tháng 11/2018
Tháng 11/2018
Tháng 11/2018
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