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 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 124/UBND-VP11 ngày 

27/9/2022 của UBND tỉnh về việc cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công 

Quốc gia (có Văn bản số 124/UBND-VP11 gửi kèm). Giám đốc Sở yêu cầu các đơn 

vị thuộc Sở triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện việc rà soát, thống kê, báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ 

công trên cổng dịch vụ công Quốc gia: 

Thủ trưởng các đơn vị liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC 

gồm: Phòng Quy hoạch – Kế hoạch đất đai, Phòng Đo đạc, ĐK và KTĐ, Phòng 

Biển, KTTV và BĐKH, phòng Tài nguyên nước – Khoáng sản, Thanh tra Sở, Chi 

cục BVMT, Văn phòng Đăng ký đất đai: Chỉ đạo thực hiện việc rà soát, thống kê báo 

cáo cụ thể các nội dung sau: 

- Thống kê số lượng, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 

tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tài nguyên và Môi 

trường theo lĩnh vực đơn vị phụ trách; 

- Tỷ lệ thanh toán trực tuyến (thuế, phí, lệ phí) trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia trên tổng số giao dịch thanh toán của dịch vụ công. 

- Tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (thuế, phí, lệ phí) 

được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Kết quả thống kê, báo cáo của các đơn vị gửi về Trung tâm Thông tin, DL và 

PTQĐ và Văn phòng Sở trước ngày 11/10/2022 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở. 

2. Về thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Quyết định số 422/QĐ-TTg 

ngày 04 tháng 4 năm 2022 và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 

2022 của Thủ tướng Chính phủ 

 2.1 Giao Văn phòng Đăng ký đất đai: 

- Tiếp tục tập trung đôn đốc, chỉ đạo các Chi nhánh VPĐK đất đai đẩy mạnh 

việc thực hiện thủ tục hành chính “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài  sản  gắn  liền  với đất do thay đổi  thông  tin  về người được  cấp  Giấy  

chứng  nhận (đổi  tên  hoặc  giấy  tờpháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)” thuộc 25 

dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06/CP đã được cung cấp ở mức độ 4 trên cổng 

dịch vụ công quốc gia (tạo tài khoản cho công dân; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC; thực hiện giải quyết ở mức độ 4 theo quy trình của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường tại Văn bản số 3768/BTNMT-VP ngày 01/7/2022 về kết nối, tích hợp, cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ CSDL từ CSDL Quốc gia về 

dân cư. 
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- Đẩy mạnh việc thực hiện thanh toán nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ 

tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân (thuế, phí, lệ phí);  

- Đẩy nhanh việc vận hành cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) trên địa bàn 05 huyện 

đã triển khai trên phần mềm VDBLID và thực hiện việc vận hành CSDL trên địa bàn 

03 huyện mới triển khai ngay sau khi được kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm. 

 - Phối hợp với Trung tâm Thông tin, DL và PTQĐ theo dõi hướng dẫn của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường trong việc tái cấu trúc quy trình, tổ chức triển khai liên 

thông với Hệ thống thuế và Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; tích 

hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với TTHC “Đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất” và “Liên thông nhóm thủ tục xóa nợ nghĩa vụ tài 

chính (tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ) trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi về nghĩa vụ tài chính (do xóa nợ nghĩa vụ 

tài chính)” để tổ chức triển khai thực hiện. 

 2.2. Giao Phòng Quy hoạch – Kế hoạch đất đai, Văn phòng Đăng ký đất đai 

chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin, DL và PTQĐ: Theo dõi hướng dẫn của 

Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ về việc tái cấu 

trúc quy trình, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống thanh toán 

trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với nhiệm vụ “Thanh toán nghĩa vụ 

tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai đối với doanh nghiệp” để tổ 

chức thực hiện. 

 2.3. Giao Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Biển KTTV và BĐKH chủ trì 

phối hợp với Trung tâm Thông tin, DL và PTQĐ: theo dõi hướng dẫn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc tái cấu trúc quy trình, công bố thủ tục, tổ chức triển 

khai tích hợp, cung cấp dịch vụ liên thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với 

nhiệm vụ “Liên thông nhóm thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép nhận chìm ở biển và thủ tục giao khu 

vực biển, sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển” để tổ chức triển khai thực 

hiện. 

 2.4. Giao Trung tâm Thông tin, DL và PTQĐ 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát kết quả triển khai kết nối, 

đồng bộ tình hình, kết quả xử lý hồ sơ của các thủ tục hành chính đáp ứng mục tiêu 

100% hồ sơ TTHC của Sở được đồng bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, yêu cầu 

nghĩa vụ tài chính được tích hợp.  

 - Phối hợp với các đơn vị kiểm tra lại việc kết nối, rà soát kết quả thực hiện 

thanh toán trực tuyến trong thực hiệnTTHC của các đơn vị thuộc Sở trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia đảm bảo  thực  hiện  đúng  chỉ  tiêu  theo  yêu  cầu  Nghị  quyết  số  

01/NQ-CP  ngày 08/01/2022 của Chính phủ.   

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

+ Theo dõi hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tái cấu 

trúc quy trình giải quyết TTHC, nhóm liên thông TTHC (nêu tại phần 2 Văn bản 

này) để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng thời hạn được giao theo 
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Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 và Quyết định số 06/QĐ-TTg 

ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Tham mưu thực hiện triển khai kết nối, chia sẻ Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn 

bản số 5186/BTNMT-CNTT ngày 05/9/2022 về việc triển khai kết nối, chia sẻ Cơ sở 

dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Chủ động hướng dẫn về nghiệp vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong giải 

quyết TTHC trên cổng dịch vụ công của tỉnh, cổng dịch vụ công Quốc gia đối với 

các đơn vị thuộc Sở nhằm đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của Sở. 

Báo cáo kết quả rà soát các công việc về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo 

Lãnh đạo Sở trước ngày 13/10/2022. 

2.5.Các đơn vị thuộc Sở: Có trách nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thanh  toán  trực tuyến  trên  Cổng  dịch vụ công  

quốc  gia  và khai thác các tính năng của Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện. 

2.6. Giao Văn phòng Sở: chủ trì kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong quá trình 

thực hiện; tổng hợp khó khăn, vướng mắc của các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Sở xem 

xét, giải quyết; tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm của Sở 

với UBND tỉnh. 

Yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, TP; 

- Website Sở; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Phạm Văn Sơn 
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