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BÁO CÁO     
Báo cáo tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân 

và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trường   

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896 tỉnh Khánh Hòa tại Văn bản số 

11373/KH-BCĐ ngày 27/10/2020 về Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án tổng 

thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến 

quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo như 

sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

   Sở Tài nguyên và Môi trường được kiện toàn th o  uyết đ nh số 6    Đ-

UBND ngày 19 03 201  và  uyết đ nh số 3 33  Đ-UBND ngày 19 12 2019 

của UBND tỉnh Khánh Hòa  Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn 

thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bao 

gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, đ a chất, môi trường, khí 

tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp về biển và 

hải đảo; thực hiện các d ch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 

Sở  

   Toàn sở hiện có 05 phòng, 03 Chi cục thuộc Sở và 04 đơn v  sự nghiệp 

công lập trực thuộc với 63 công chức, 38 viên chức và 506 lao động. 

II. KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Tình hình triển khai thực hiện  

Hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đều ban hành kế hoạch Kiểm 

soát thủ tục hành chính, kế hoạch rà soát thủ tục hành chính; trong đó trọng tâm 

là đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo mọi điều kiện giúp các tổ chức, công 

dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính (th o Phụ lục 1 đính kèm)    

2. Kết quả triển khai thực hiện  

2.1 Tổng số nhiệm vụ được giao, bao nhiêu nhiệm vụ đã hoàn thành  

  Sở Tài nguyên và Môi trường không được Ban chỉ đạo 896 của tỉnh 

Khánh Hòa giao các nhiệm vụ cụ thể. 

2.2. Hệ thống hóa, rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, giấy tờ công dân, các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trình 

chính phủ ban hành các Ngh  quyết và kết triển khai thực thi các phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân tại các Ngh  quyết của Chính phủ 

(Th o phụ lục 2 đính kèm) 
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 2 3  Việc sửa đổi, hoàn thiện các hệ thống thông tin, các ứng dụng phục 

vụ d ch vụ công trực tuyến đảm bảo khả năng sẵn sàng về mặt kỷ thuật để kết 

nối và khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đơn giản hóa thủ 

tục hành chính, giấy tờ công dân th o phương án đã được phê duyệt  

 Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo khả năng sẵn sàng về 

mặt kỷ thuật để kết nối và khai thác dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân th o phương án đã được 

phê duyệt  

 2 4  Kết quả triển khai cung cấp d ch vụ công mức độ 3 và 4 tại Sở và tích 

hợp cung cấp trên cổng D ch vụ công quốc gia; hiệu quả trong công tác bố trí 

tiếp nhận thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công và Bộ phận một 

cửa  

 Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường chưa thực hiện được nội dung này, 

chờ hướng dẫn của Sở Thông tin và truyền thông  

 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2 9: Các nội dung này Sở Tài nguyên và Môi trường 

không thực hiện  

 3. Nhận xét, đánh giá: 

 Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện đầy đủ và k p thời các nội 

dung công việc th o chỉ đạo của UBND tỉnh giao  

  Trong giai đoạn 2013-2020; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu 

UBND tỉnh các  uyết đ nh, phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính, 

giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư cắt giảm thời gian giải quyết các 

TTHC, giảm các giấy tờ khi thực hiện các TTHC về đất đai cho cộng đồng dân 

cư như không phải nộp CMND, sổ hộ khẩu, các Tờ khai về thuế; không yêu cầu 

người dân phải đến UBND cấp xã, phường xác nhận các nội dung liên quan đến 

đất đai như xác nhận là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, xác nhận nguồn 

gốc, ranh giới thửa đất v v , những nội dung này các cơ quan nhà nước thực hiện 

và gửi kết quả trên môi trường điện tử th o quy trình được UBND tỉnh phê 

duyệt  

 Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa 

TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai 

đoạn 2013-2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường  

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo ./. 

Nơi nhận:  VBĐT                                                        KT.GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh;                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Công an tỉnh; 

- Lưu: VT, PCVP. 

 

 

 

                                                                                        Nguyễn Văn Đồng  
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PHỤ LỤC 1 

NHỮNG VĂN BẢN ĐÃ ĐƯỢC BAN HÀNH VỀ TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CỦA SỞ TNMT 

 

TT Tên văn bản Ngày, tháng 

năm ban 

hành 

Đơn vị ban 

hành 

Ghi chú 

01 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính năm 2013  

29/01/2013   Sở Tài 

nguyên và Môi 

trường    

 

02 Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản 

hóa TTHC năm 2013 

28/11/2013 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

03 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính năm 2014  

11/02/2014 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

04 Tờ trình Đề xuất cắt giảm thời gian 

giửi quyết các thủ tục hành chính về 

lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và 

Môi trường, UBND cấp huyện và 

UBND cấp xã 

19/11/2014 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

05 Báo cáo kết quả rà soát, đơn giản 

hóa TTHC năm 2014 

21/11/2013 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

06 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính năm 201   

13/02/2015 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

07 Đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành 

chính  về lĩnh vực đất đai 

14/8/2015 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

08 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ 

tục hành chính năm 2016  

15/01/2016 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

09 Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành 

chính 2016 

14/9/2016 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

10 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính  2017 

19/01/2017 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

11 Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành 

chính 2017 

22/5/2017 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

12 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính  2018 

09/01/2018 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

13 Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành 

chính 2018 

30/7/2018 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

14 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính  2019 

25/01/2019 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

15 Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành 

chính 2019 

13/8/2019 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

16 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành 

chính  2019 

25/02/2020 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  

 

17 Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành 

chính 2019 

28/7/2020 Sở Tài nguyên 

và Môi trường  
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PHỤ LỤC 2 

HỆ THỐNG HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

T 

TT 

Tổng số 

TTHC 

được đơn 

giản hóa 

Tổng số 

mẫu đơn, 

tờ khai 

được sửa 

nội dung 

Tổng số 

TTHC 

được cắt 

giảm thành 

phần 

Tổng số 

TTHC được 

bãi bỏ, hủy 

bỏ 

Tổng số TTHC, 

giấy tờ công 

dân  được đơn 

giản hóa trình 

tự thực hiện 

Ghi 

chú 

01 67  67 03 63  
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