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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả  

giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng  

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

 

BỘ TRƢỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG 

 

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Chánh Văn phòng Bộ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU KIỆN TOÀN 

1. Mục tiêu 

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Văn phòng Một cửa) theo 

hướng tập trung, thống nhất một đầu mối tiếp nhận và trả kết quả đối với các thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tạo cơ chế giám sát, 

theo dõi, đôn đốc, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định, 

không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân; bảo đảm bộ máy tinh gọn, hợp lý, 

giảm đầu mối trung gian và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà 

nước; nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và chỉ số 

hài lòng của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường. 

2. Yêu cầu kiện toàn 

a) Việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất. 
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b) Giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng 

pháp luật, công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch. 

c) Quá trình giải quyết thủ tục hành chính được đôn đốc, kiểm tra, theo 

dõi, giám sát, đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin và có sự tham gia của các tổ chức, cá nhân. 

d) Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, 

cá nhân ngoài quy định của pháp luật. 

đ) Tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị được giao giải quyết hồ sơ thủ tục 

hành chính trong Bộ; bảo đảm việc nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính của các đơn vị trực thuộc Bộ nhanh chóng, kịp thời. 

e) Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các 

hồ sơ thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên 

quan tại các bước trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời thực 

hiện trách nhiệm giải trình về thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành 

chính theo quy định của pháp luật. 

g) Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách thủ tục hành chính, nâng 

cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

II. PHƢƠNG ÁN KIỆN TOÀN 

1. Tổ chức kiện toàn, thống nhất một đầu mối thực hiện công tác tiếp nhận 

và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Trên cơ sở hợp nhất 

hoạt động của các đơn vị đang thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả gồm 

Bộ phận một cửa các đơn vị: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (hồ sơ 

lĩnh vực địa chất khoáng sản), Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam 

(hồ sơ lĩnh vực đo đạc và bản đồ) vào Văn phòng Một cửa của Bộ, đồng thời bổ 

sung nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh 

vực: (1) Biển và hải đảo; (2) Viễn thám (3) Khai thác và sử dụng thông tin, dữ 

liệu tài nguyên và môi trường để Văn phòng Một cửa của Bộ là đầu mối tổ chức 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với các thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.  

2. Bộ giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ trực 

thuộc Văn phòng Bộ thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Một cửa của Bộ. Một lãnh 

đạo Văn phòng Bộ kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Một cửa; Trưởng Phòng 

Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ kiêm nhiệm Phó Chánh Văn 

phòng Một cửa; bố trí, phân công từ 01 đến 02 công chức của Phòng Kiểm soát 

thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Một 

cửa. 

Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ 

lượng khoáng sản quốc gia, mỗi đơn vị bố trí ít nhất 01 cán bộ, công chức đến 
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làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng Một cửa để tiếp nhận, rà soát tính đầy đủ, 

hợp lệ của hồ sơ, thống kê, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính (các lĩnh vực có số lượng hồ sơ phát sinh lớn cử 01 cán bộ chính thức và 

01 cán bộ dự phòng). 

3. Giải thể các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Vụ Tổ chức cán bộ  

Phối hợp với Văn phòng Bộ trình lãnh đạo Bộ phê duyệt Đề án kiện toàn 

Văn phòng Một cửa của Bộ; hướng dẫn việc giải thể các Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ 

và các chế độ đãi ngộ có liên quan. 

2. Văn phòng Bộ 

a) Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn 

phòng Một cửa bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. 

b) Xây dựng, sửa đổi Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

c) Thực hiện công khai đầy đủ các danh mục hồ sơ, thủ tục hành chính 

của Bộ theo quy định của pháp luật. 

d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét việc bố trí kinh phí, 

trang thiết bị văn phòng, cơ chế tài chính để bảo đảm các điều kiện hoạt động 

của Văn phòng Một cửa. 

3. Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ 

a) Thực hiện trình tự, thủ tục giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 

đơn vị (nếu có) theo Đề án này và theo quy định. 

b) Bố trí công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn làm việc tại Văn phòng Một 

cửa theo Đề án phê duyệt. 

c) Theo dõi, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị theo 

quy định. Chỉ đạo việc phối hợp với Văn phòng Một cửa trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính. 

d) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng, trình ban hành Quy 

trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính bảo đảm nguyên 

tắc rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả. 

đ) Bảo đảm trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 
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4. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trƣờng 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng, quản lý Cổng Dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, 

giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Bộ; bảo đảm công tác vận hành hệ thống thông suốt, đồng bộ, hiệu quả. 

5. Cổng Thông tin điện tử Bộ, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và 

môi trƣờng, Báo Tài nguyên và Môi trƣờng, Tạp chí Tài nguyên và Môi 

trƣờng 

a) Đăng tải thông tin về việc kiện toàn Văn phòng Một cửa, việc giải 

quyết các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

b) Tăng cường đưa tin, bài viết, phóng sự phục vụ công tác truyền thông, 

tuyên truyền kịp thời tới tổ chức, công dân về các hoạt động đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

6. Vụ Kế hoạch - Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình Bộ xem xét, bố trí kinh phí, nguồn 

lực đầu tư bảo đảm cho hoạt động của Văn phòng Một cửa của Bộ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 1396/QĐ-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên 

và Môi trường về việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ 

trưởng các đơn vi ̣ trực thuôc̣ Bô ̣chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ban cán sự đảng Bộ; 

- Đảng uỷ Bộ; Công đoàn Bộ, Đoàn TNCS HCM 

Bộ, Hội Cựu chiến binh cơ quan Bộ; 

- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Cổng TTĐT Bộ TN&MT; 
- Lưu: VT, VP (KSTTHC). 

BỘ TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Hồng Hà 

 



BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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ĐỀ ÁN 

Kiện toàn Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả  

giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường  

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, tháng 5/2020 
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MỞ ĐẦU 

 

Thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2011 - 

2020, trong những năm qua công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông luôn được các cấp, các ngành quan tâm, chú 

trọng đầu tư và triển khai thực hiện. Đặc biệt, trong những năm gần đây Chính 

phủ đang quan tâm chỉ đạo việc đầu tư xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông hiện đại ở một số bộ, ngành Trung ương và nhiều địa 

phương trên cả nước. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại được nhìn 

nhận và đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng trong CCHC nói chung và cải cách 

TTHC nói riêng nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp và cải thiện môi trường 

đầu tư, kinh doanh. Hiện nay, nhiều bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai 

một số mô hình như Bộ phận một cửa tập trung hay Trung tâm Phục vụ hành 

chính công cấp tỉnh, đồng thời tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 

trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông giúp cho nền hành 

chính trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp hơn, mang lại nhiều 

kết quả tích cực như: nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, 

mang lại sự thuận tiện cho các cá nhân và tổ chức; môi trường đầu tư, kinh 

doanh được cải thiện; giảm chi phí tuân thủ TTHC của người dân và doanh 

nghiệp; góp phần phòng, chống tham nhũng; tạo sự công khai và minh bạch hoá 

hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. 

Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 của Hội nghị lần thứ 

năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước và Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 

của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể CCHC 

nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, trong thời gian qua, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã đạt được những kết quả tích cực và có nhiều đột phá trong công tác 

CCHC cũng như cải cách TTHC. Ngay từ năm 2014, Bộ là một trong những bộ, 

ngành, cơ quan Trung ương đầu tiên, tiên phong trong việc chỉ đạo tổ chức triển 

khai thực hiện và xây dựng “Đề án kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa”. Việc 

mạnh dạn thành lập và đưa vào hoạt động Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC từ ngày 01/01/2015 đã thể hiện tư duy đổi mới và ý chí quyết 

tâm cải cách của cả hệ thống chính trị của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC nhằm tăng 

cường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc giải quyết TTHC của cơ 

quan nhà nước; yêu cầu việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người 

dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập 

trung, thống nhất. Do vậy, để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa tích cực, hiệu quả 

trong hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ, tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTNMT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường về tăng cường hiệu quả công tác CCHC trong cơ 

quan, đơn vị ngành tài nguyên và môi trường, thì việc kiện toàn lại Văn phòng 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông tập trung, thống nhất là hết sức cần thiết. 

I. THỰC TRẠNG, SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ KIỆN TOÀN 

VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

1. Thực trạng việc triển khai cơ chế một cửa tại Bộ Tài nguyên và 

Môi trường 

1.1. Quá trình triển khai thực hiện cơ chế một cửa 

Giai đoạn 2006 - 2010, thực hiện Nghị quyết số 38-CP ngày 04/5/1994 

của Chính phủ, Công văn số 1734/TTg-CCHC ngày 27/10/2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thí điểm thực hiện cơ chế “một cửa” tại một số Bộ và theo 

hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4124/BNV-CCHC ngày 20/11/2006, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-BTNMT 

ngày 26/3/2007 phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa, là 01 trong 07 Bộ 

đầu tiên triển khai thực hiện cơ chế một cửa. Thời điểm đó, việc thực hiện cơ 

chế một cửa của Bộ được thực hiện tại 05 Văn phòng Tiếp nhận và trả kết quả 

các đơn vị gồm: Cơ quan Bộ, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam, Cục Bảo vệ môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ.  

Ngày 04/3/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2008/NĐ-CP quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, theo đó, một số đơn vị trực thuộc Bộ được thành lập, bao gồm các 

Tổng cục: Môi trường, Quản lý đất đai, Cục Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí 

hậu. Tiếp theo, ngày 04/3/2010, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Quyết định số 477/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Đề án Kiện toàn tổ chức 

và hoạt động của Tổ công tác thường trực tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị và Văn 

phòng tiếp nhận và trả kết quả thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó, giải 

thể Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan Bộ và chuyển giao nhiệm vụ 

này cho các đơn vị trực thuộc Bộ. 

Giai đoạn 2011 - 2015, công tác giải quyết TTHC của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường được giao cho các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện. Có 02 đơn 

vị: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Quản lý tài nguyên nước tổ 

chức lại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả; 04 đơn vị: Tổng cục Quản lý đất 

đai, Tổng cục Môi trường, Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Cục Đo 

đạc và Bản đồ Việt Nam thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thực hiện 

nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả. Tuy nhiên, việc tổ chức Bộ phận này tại các 

đơn vị không có sự thống nhất mà giao các đơn vị chuyên môn khác nhau như 

Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục, Phòng hoặc Văn phòng thuộc Cục thực hiện. 

Thời điểm này hoạt động tiếp nhận và trả kết quả hoàn toàn thực hiện theo 

phương thức trực tiếp, chưa ứng dụng CNTT và dịch vụ công trực tuyến cũng 
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như các phương thức tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.  

Tháng 5/2012, Bộ Tài nguyên và Môi trường chuyển địa điểm làm việc 

đến Trụ sở mới tại số 10 Tôn Thất Thuyết, nhiều đơn vị có thẩm quyền giải 

quyết TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ tập trung làm việc tại 

cùng toà nhà. Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các TTHC 

liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý, ngày 

05/03/2014, Bộ đã ban hành Quyết định 273/QĐ-BTNMT thành lập Tổ soạn 

thảo Đề án kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa.  

Ngày 11/7/2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt 

Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT kiện toàn bộ phận tiếp nhận và giải quyết 

TTHC theo cơ chế “một cửa”. Theo đó, Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Văn 

phòng một cửa) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả giải quyết TTHC của các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, các 

Cục: Quản lý tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu và Văn 

phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia (là những đơn vị làm 

việc ở cùng toà nhà Trụ sở Bộ tại số 10 Tôn Thất Thuyết) và chính thức hoạt 

động từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.  

Đồng thời, giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các Tổng cục: 

Quản lý đất đai, Môi trường; các Cục: Quản lý tài nguyên nước, Khí tượng thuỷ 

văn và Biến đổi khí hậu. Đề án cũng giao các đơn vị: Tổng cục Biển và Hải đảo 

Việt Nam, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Cục 

Viễn thám quốc gia, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, quyết định thành lập Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hoặc giao một đơn vị trực thuộc kiêm 

nhiệm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc phạm 

vi đơn vị quản lý. 

1.2. Kết quả thực hiện từ 2015 đến nay 

a) Về mô hình hoạt động 

Thực hiện Quyết định số 1396/QĐ-BTNMT ngày 11/7/2014, công tác 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ được thực hiện ở các địa điểm: 

- Địa điểm chính tại Trụ sở Bộ: Bộ giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành 

chính và Văn thư, lưu trữ thuộc Văn phòng Bộ (thời điểm đó là Phòng Văn thư - 

Lưu trữ) thực hiện nhiệm vụ Văn phòng một cửa. Một Phó Chánh Văn phòng 

Bộ kiêm nhiệm Chánh Văn phòng một cửa; 02 công chức của Văn phòng một 

cửa do 02 công chức Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ 

đảm nhiệm (Phòng KSTTHC&VTLT). Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi 

trường, Cục Quản lý tài nguyên nước, Cục Khí tượng thuỷ văn và Biến đổi khí 

hậu, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia, mỗi đơn vị 

bố trí từ 1 đến 2 cán bộ đến làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng một cửa để tiếp 

nhận, rà soát tính đầy đủ, hợp lệ, tổng hợp hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.  
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Các loại hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả tại Văn phòng một 

cửa của Bộ gồm các lĩnh vực: (i) đất đai, (ii) môi trường, (iii) tài nguyên nước, 

(iv) khí tượng thủy văn, (v) biến đổi khí hậu, (vi) phê duyệt và đánh giá trữ 

lượng khoáng sản.  

- Đối với 02 địa điểm tại Trụ sở của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam và Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: tiếp tục duy trì 

hoạt động của 02 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các hồ sơ TTHC lĩnh vực địa 

chất và khoáng sản, lĩnh vực đo đạc và bản đồ được tiếp nhận và trả kết quả tại 

trụ sở của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam và Cục Đo đạc, Bản đồ 

và Thông tin địa lý Việt Nam. 

- Đối với các lĩnh vực khác: gần đây Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 

có đề xuất, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường việc thành lập Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của các TTHC thuộc lĩnh vực biển và hải đảo. Hiện tại, thì 

các TTHC lĩnh vực này thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở làm việc 

của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Tổng cục đang giao Văn phòng Tổng 

cục làm đầu mối tiếp nhận và chuyển hồ sơ cho các đơn vị chuyên môn giải 

quyết); các lĩnh vực như Viễn thám, Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên 

môi trường thời gian qua không phát sinh yêu cầu về giải quyết TTHC. 

Như vậy, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC hiện nay của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang thực hiện tại 04 đầu mối như sau: 

(1) Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, 

Hà Nội; 

(2) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam tại địa chỉ số 06 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội; 

(3) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam tại địa chỉ số 02 Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà 

Nội; 

(4) Văn phòng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tại địa chỉ số 83 

Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. 

b) Về tổ chức thực hiện  

Cùng với việc xây dựng Đề án kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết TTHC, ngày 12 tháng 12 năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường đã ban hành Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT ban hành Quy chế tiếp 

nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bộ với 

các quy định cụ thể về quy trình xử lý hồ sơ, cách thức thực hiện, trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan.  

Ngày 15/12/2014, Văn phòng Bộ đã ban hành Quyết định số 606/QĐ-VP 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng tiếp nhận và trả kết 
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quả của Bộ. Trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện, căn cứ vào thực tiễn, 

cũng như thực hiện chỉ đạo của Bộ về việc rà soát, xây dựng, sửa đổi chức năng, 

nhiệm vụ của nhiệm kỳ Chính phủ khoá mới 2016-2021; căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ của Văn phòng Bộ, Văn phòng một cửa của Bộ đã 02 lần thay đổi về 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức (các Quyết định số 290/QĐ-

VP ngày 29/5/2017, Quyết định số 667/QĐ-VP ngày 10/11/2017). Hiện tại, việc 

thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ như sau: 

- Cách thức tiếp nhận, xử lý hồ sơ: Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

được thực hiện trực tiếp tại Văn phòng một cửa, qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp 

trực tuyến; sau khi rà soát thành phần hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận, Văn phòng 

một cửa chuyển thẳng hồ sơ, văn bản đến đơn vị trực tiếp thực hiện thủ tục hành 

chính, cấp phép (Cục trực thuộc Bộ và các đơn vị chuyên môn trực thuộc Tổng 

cục), đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC có trách nhiệm giải quyết theo thẩm 

quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật. 

- Các đơn vị chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ chỉ giải quyết hồ sơ đã có 

dấu xác nhận hồ sơ đến của Văn phòng một cửa (đối với các hồ sơ nộp trực tiếp 

hoặc tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính, đối với hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ công 

trực tuyến thực hiện theo quy trình tiếp nhận hồ sơ trực tuyến); hồ sơ được 

chuyển cho đơn vị chuyên môn ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ, hoặc ngày làm 

việc tiếp theo nếu hồ sơ được nhận vào cuối giờ làm việc buổi chiều. Trường 

hợp hồ sơ cần phải chỉnh sửa, bổ sung về nội dung hoặc chậm tiến độ so với thời 

hạn trả kết quả thì đơn vị trực tiếp thực hiện TTHC có trách nhiệm phối hợp với 

Văn phòng một cửa để thông báo cho cá nhân, tổ chức. 

- Công tác thông tin, báo cáo: Đối với lĩnh vực địa chất và khoáng sản,  

lĩnh vực đo đạc bản đồ (đang tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của 02 đơn vị), biển và hải đảo (nộp qua Văn phòng Tổng cục) có trách 

nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất. Văn phòng một cửa của Bộ ngoài việc 

theo dõi qua hệ thống phần mềm còn nhận các thông tin báo cáo theo các 

phương thức khác, sau đó thực hiện việc tổng hợp, thống kê báo cáo về tình hình 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC chung của Bộ, định kỳ báo cáo Lãnh 

đạo Bộ. 

- Việc thực hiện liên thông giải quyết TTHC: Thực hiện chủ trương của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách TTHC, tháo gỡ vướng 

mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Bộ đã tiến hành rà 

soát, xây dựng Quy trình thực hiện liên thông giải quyết thủ tục hành chính giữa 

một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Ngày 14 tháng 12 năm 

2017, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Quyết định số 

3199/QĐ-BTNMT ban hành Quy trình thí điểm liên thông giải quyết một số thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ. Theo Quyết định số 

3199/QĐ-BTNMT, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện liên thông đối 

với 11 thủ tục hành chính thuộc 3 lĩnh vực: Môi trường (3 thủ tục); Tài nguyên 
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nước (2 thủ tục); Biển và hải đảo (6 thủ tục) và liên thông bằng 09 quy trình liên 

thông giải quyết TTHC. 

Quy trình liên thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường là quy trình tự 

nguyện, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn thực hiện (hoặc không thực hiện). 

Theo đó, doanh nghiệp, nhà đầu tư nộp đồng thời hồ sơ của các TTHC khác 

nhau tại bộ phận một cửa của Bộ hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hình thức 

trực tuyến thì sẽ được Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt một lần (một hội đồng 

thẩm định duy nhất, một đoàn kiểm tra thực địa duy nhất…) và trả một lúc các 

kết quả cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

c) Về công tác ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC 

- Hệ thống một cửa điện tử 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ về xây dựng phần mềm tiếp nhận và trả kết quả 

dùng chung. Từ 01/2015 đến hết tháng 08/2018, Hệ thống một cửa điện tử được 

xây dựng, triển khai vận hành trên môi trường mạng (địa chỉ 

www.egov.monre.gov.vn), đã cung cấp danh mục các TTHC, biểu mẫu, hỗ trợ 

tiếp nhận, luân chuyển, cập nhật, theo dõi trạng thái xử lý, tra cứu, tìm kiếm và 

trả kết quả giải quyết các TTHC phân chia theo các lĩnh vực quản lý của Bộ. 

Phần mềm đã được triển khai thực hiện tại các đơn vị trực thuộc, gồm: Văn 

phòng một cửa (Văn phòng Bộ); Bộ phận một cửa của Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam và Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. 

Hiện nay, Hệ thống một cửa điện tử đã được nâng cấp đổi mới về nền 

tảng (tại địa chỉ https://dvc.monre.gov.vn), quy định thống nhất về chức năng, 

tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ 

(Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018). Hệ thống hiện đã hoàn thiện, 

tích hợp, liên thông với Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ, áp dụng triển 

khai quy trình xử lý công việc cho từng TTHC (cho cả các hồ sơ giấy và hồ sơ 

trực tuyến) một cách thống nhất, từng bước đáp ứng việc theo dõi trạng thái xử 

lý theo thời gian thực của từng hồ sơ được tiếp nhận để phục vụ việc giám sát, 

công khai, minh bạch quá trình xử lý và công bố kết quả giải quyết TTHC. 

- Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

Cùng với Hệ thống một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (https://dvctt.monre.gov.vn) cũng đã hoàn thành 

và đưa vào triển khai sử dụng, phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, 

doanh nghiệp. Các hệ thống trên là đồng nhất, trên cơ sở dữ liệu dùng chung và 

sử dụng văn bản điện tử gắn với chữ ký số; liên thông với Hệ thống quản lý văn 

bản và hồ sơ điện tử tạo sự thống nhất trong triển khai Chính phủ điện tử của 

Bộ. 

Hệ thống được nâng cấp, hoàn thiện theo tiêu chí, quy định thống nhất về 

chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin 

http://www.egov.monre.gov.vn/
https://dvc.monre.gov.vn/
https://dvctt.monre.gov.vn/
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và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ. Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ 

đã kết nối, tích hợp với Hệ thống dịch vụ thanh toán điện tử VNPay (của Công 

ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam) cho phép tổ chức, doanh nghiệp, 

người dân thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành 

chính (TTHC) theo quy định của pháp luật; trong thời gian tới sẽ triển khai kết 

nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công 

Quốc gia theo kế hoạch, hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ và yêu cầu, kế hoạch của Văn phòng Chính phủ (Công văn số 

11365/VPCP-KSTT ngày 13/12/2019) về triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc 

gia, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành các nhiệm vụ nhằm tích hợp, 

kết nối, đồng bộ với Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Bên cạnh đó, Bộ đã đề xuất 

một số dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tài nguyên và môi trường vào Danh 

mục dịch vụ công trực tuyến ưu tiên tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

trong năm 2020 (Công văn số 854/BTNMT ngày 25/02/2020). 

- Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4: Đến nay, 

đã hoàn thành và đưa vào triển khai 103 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ 

công của Bộ, trong đó có 71 DVC mức độ 3, 32 DVC mức độ 4 (đạt tỷ lệ 31% 

trên tổng số DVCTT đã cung cấp), cụ thể các lĩnh vực như sau: 

- Môi trường:    15 TTHC mức 3; 17 TTHC mức 4 

- Tài nguyên nước:   07 TTHC mức 3; 13 TTHC mức 4 

- Địa chất và khoáng sản:  16 TTHC mức 3 

- Đất đai:    02 TTHC mức 3 

- Biển và hải đảo:   10 TTHC mức 3 

- Biến đổi khí hậu:   09 TTHC mức 3 

- Khí tượng thuỷ văn:  07 TTHC mức 3 

- Đo đạc và bản đồ:  04 TTHC mức 3; 02 TTHC mức 4 

- Viễn thám:    01 TTHC mức 3 

d) Về tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

Giai đoạn 2015 - 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận 9.803 

hồ sơ, thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 8.762 hồ sơ. Trong đó, Văn 

phòng một cửa của Bộ thực hiện tiếp nhận 7.715 hồ sơ (chiếm 78,7% số hồ sơ 

của cả Bộ), thực hiện trả kết quả cấp phép cho 6.655  hồ sơ (chiếm 75,9% hồ sơ 

đã trả kết quả của Bộ). Số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả của từng lĩnh vực 

như sau: 

- Lĩnh vực môi trường tiếp nhận 5.232 hồ sơ (chiếm 53,4% tổng số hồ sơ 

của Bộ); đã trả kết quả 4.274 hồ sơ.  
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- Lĩnh vực tài nguyên nước tiếp nhận 1.090 hồ sơ (chiếm 11,1% tổng số 

hồ sơ của Bộ); đã trả kết quả 1.034 hồ sơ. 

- Lĩnh vực địa chất và khoáng sản tiếp nhận 584 hồ sơ (chiếm 5,9% tổng 

số hồ sơ của Bộ), trong đó:  

(1) Cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tiếp nhận 395 hồ sơ; đã trả 

kết quả 454 hồ sơ; (2) Đánh giá, phê duyệt trữ lượng khoáng sản tiếp nhận 189 

hồ sơ, đã trả kết quả 163 hồ sơ. 

- Lĩnh vực đất đai tiếp nhận 638 hồ sơ (chiếm 6,5% tổng số hồ sơ của 

Bộ); đã trả kết quả 603 hồ sơ. 

- Lĩnh vực biển và hải đảo tiếp nhận 41 hồ sơ (chiếm 0,4% tổng số hồ sơ 

của Bộ); đã trả kết quả 29 hồ sơ.  

- Lĩnh vực biến đổi khí hậu tiếp nhận 565 hồ sơ (chiếm 5,8% tổng số hồ 

sơ của Bộ); đã trả kết quả 552 hồ sơ. 

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn tiếp nhận 01 hồ sơ; đã trả kết quả 01 hồ 

sơ.  

- Lĩnh vực đo đạc và bản đồ tiếp nhận 1.652 hồ sơ (chiếm 16,9% tổng số 

hồ sơ của Bộ); đã trả kết quả toàn bộ 1.652 hồ sơ. 

- 02 lĩnh vực Viễn thám và Công nghệ thông tin chưa có hồ sơ tiếp nhận. 

Trong các tháng đầu năm 2020, Bộ đã tiếp nhận 1.915 hồ sơ, thực hiện 

xử lý và trả kết quả cấp phép cho 976 hồ sơ. Trong đó, Văn phòng một cửa của 

Bộ thực hiện tiếp nhận 1.244 hồ sơ (chiếm 64,9% số hồ sơ của cả Bộ), thực hiện 

trả kết quả cấp phép cho 364 hồ sơ (chiếm 37,3% hồ sơ đã trả kết quả của Bộ). 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả của từng lĩnh vực như sau: 

- Lĩnh vực môi trường tiếp nhận 947 hồ sơ (chiếm 49,5% tổng số hồ sơ 

của Bộ); đã trả kết quả 190 hồ sơ.  

- Lĩnh vực tài nguyên nước tiếp nhận 113 hồ sơ (chiếm 5,9% tổng số hồ 

sơ của Bộ); đã trả kết quả 44 hồ sơ. 

- Lĩnh vực địa chất và khoáng sản tiếp nhận 254 hồ sơ (chiếm 13,3% tổng 

số hồ sơ của Bộ), trong đó:  

(1) Cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tiếp nhận 207 hồ sơ; đã trả 

kết quả 157 hồ sơ; (2) Đánh giá, phê duyệt trữ lượng khoáng sản tiếp nhận 47 

hồ sơ, đã trả kết quả 03 hồ sơ. 

- Lĩnh vực đất đai tiếp nhận 134 hồ sơ (chiếm 6,9% tổng số hồ sơ của 

Bộ); đã trả kết quả 125 hồ sơ. 

- Lĩnh vực biển và hải đảo tiếp nhận 12 hồ sơ (chiếm 0,6% tổng số hồ sơ 

của Bộ); đã trả kết quả 03 hồ sơ. 
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- Lĩnh vực biến đổi khí hậu tiếp nhận 01 hồ sơ (chiếm 0,1% tổng số hồ sơ 

của Bộ); đã trả kết quả 01 hồ sơ. 

- Lĩnh vực khí tượng thủy văn tiếp nhận 02 hồ sơ (chiếm 0,1% tổng số hồ 

sơ của Bộ); đã trả kết quả 01 hồ sơ.  

- Lĩnh vực đo đạc và bản đồ tiếp nhận 452 hồ sơ (chiếm 23,6% tổng số hồ 

sơ của Bộ); đã trả kết quả toàn bộ 452 hồ sơ (số hồ sơ tăng do TTHC cung cấp 

thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ được công bố theo Quyết định số 

1552/QĐ-BTNMT ngày 21/6/2019). 

Số lượng hồ sơ giải quyết trực tuyến, giai đoạn 2018 đến nay, Bộ đã 

tiếp nhận tổng số 753 hồ sơ trực tuyến (trong đó năm 2018: nhận 493 hồ sơ trực 

tuyến; năm 2019: nhận 200 hồ sơ trực tuyến; đầu năm 2020: nhận 60 hồ sơ trực 

tuyến). Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của từng lĩnh vực như sau: 

- Lĩnh vực môi trường tiếp nhận 412 hồ sơ trực tuyến (chiếm 54,7% tổng 

số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của Bộ);  

- Lĩnh vực tài nguyên nước tiếp nhận 163 hồ sơ trực tuyến (chiếm 21,6% 

tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của Bộ);  

- Lĩnh vực địa chất và khoáng sản tiếp nhận 8 hồ sơ trực tuyến (chiếm 1% 

tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của Bộ), trong đó:  

(1) Cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản tiếp nhận 1 hồ sơ; (2) Đánh 

giá, phê duyệt trữ lượng khoáng sản tiếp nhận 7 hồ sơ; 

- Lĩnh vực đất đai tiếp nhận 2 hồ sơ trực tuyến (chiếm 0,25% tổng số hồ 

sơ tiếp nhận trực tuyến của Bộ);  

- Lĩnh vực đo đạc và bản đồ tiếp nhận 162 hồ sơ trực tuyến (chiếm 

21,51% tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của Bộ); 

- Lĩnh vực viễn thám tiếp nhận 06 hồ sơ trực tuyến (chiếm 0,8% tổng số 

hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của Bộ); 

- Các lĩnh vực: biển và hải đảo, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu 

không có hồ sơ trực tuyến. 

Số lượng hồ sơ giải quyết qua dịch vụ bưu chính, từ năm 2015, Văn 

phòng một cửa của Bộ đã và đang thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ bằng các hình 

thức nộp trực tiếp, gửi qua đường bưu chính hoặc nộp trực tuyến, trong đó số 

lượng hồ sơ mà tổ chức, cá nhân thực hiện việc gửi và nhận kết quả qua đường 

chuyển phát bưu chính chiếm tỷ trọng lớn, kết quả từ năm 2015 đến nay, Bộ đã 

thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính là 4.059/11.748 hồ sơ (chiếm 

34,55%), số lượng hồ sơ trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính là 

6.581/9.768 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 67,37%). 
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2. Đánh giá chung 

2.1. Ưu điểm 

- Công tác tổ chức, triển khai nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC các lĩnh vực của Bộ được tổ chức bài bản, thống nhất hơn, giảm tối đa sự 

phân tán, manh mún so với giai đoạn trước năm 2015, trung bình hàng năm trên 

75% số lượng hồ sơ các TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ được tiếp nhận và trả 

kết quả tập trung tại Văn phòng một cửa của Bộ (có 3 lĩnh vực gồm địa chất 

khoáng sản, đo đạc bản đồ, biển và hải đảo do có trụ sở làm việc độc lập nên 

thực hiện TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị). 

- Văn phòng một cửa của Bộ, Bộ phận một cửa các đơn vị thực hiện tốt 

việc tiếp nhận, hướng dẫn một lần, đúng quy định cho tổ chức, cá nhân về việc 

bảo đảm thành phần hồ sơ, tính đầy đủ, hợp lệ đối với hồ sơ khi nộp để giải 

quyết TTHC; tỷ lệ nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC qua các dịch vụ bưu chính 

ngày càng tăng đã từng bước giảm công sức, chi phí của người dân, doanh 

nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC; việc trả kết quả TTHC được thực hiện 

nhanh chóng, kịp thời. 

- Việc kiểm soát, đánh giá tình hình giải quyết hồ sơ TTHC của Bộ ngày 

càng được thực hiện nền nếp, hiệu quả, kiểm soát tiến độ tốt hơn, nhất là các 

lĩnh vực tiếp nhận tập trung tại Văn phòng một cửa của Bộ; TTHC các lĩnh vực 

đã từng bước rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm tối đa, rút ngắn thời gian 

luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành, giám sát của lãnh đạo Bộ, thủ trưởng các 

đơn vị đối với việc giải quyết TTHC được thực hiện kịp thời, thường xuyên; 

công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đối với các đơn vị 

được triển khai định kỳ hoặc đột xuất có trọng tâm, trọng điểm. Tỷ lệ giải quyết 

hồ sơ TTHC đúng hạn tăng dần, cải cách TTHC đã có sự gắn kết chặt chẽ với 

ứng dụng CNTT; việc cung cấp dịch vụ công, nhất là các dịch vụ công trực 

tuyến mức 3,4 ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân, 

theo đó mức độ, chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với công tác 

quản lý nhà nước của Bộ tiếp tục có sự cải thiện. 

- Phát huy vai trò đơn vị đầu mối trong việc giải quyết các vấn đề phát 

sinh nếu có trong quá trình giải quyết TTHC giữa tổ chức, công dân đối với các 

cơ quan, đơn vị chuyên môn được giao thực hiện thẩm định hồ sơ. Góp phần 

tăng cường cơ chế giám sát trong hoạt động thực hiện dịch vụ công, từng bước 

hạn chế tiêu cực, nhũng nhiễu hoặc có thể phát sinh tình trạng tham nhũng vặt 

của một bộ phận cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC trong thực thi 

công vụ. 

- Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, cải cách TTHC được đẩy mạnh, 

giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tăng cường sự tham gia phản biện, 

đóng góp ý kiến của người dân, tổ chức... 
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2.2. Tồn tại, hạn chế 

- Trong thời gian qua tỷ lệ hồ sơ chậm muộn mặc dù được khắc phục 

nhưng vẫn còn nhiều; thời gian giải quyết một số hồ sơ đối với một số TTHC 

của lĩnh vực khoáng sản, biển và hải đảo, môi trường còn dài hơn so với quy 

định. Không thực hiện đầy đủ việc xin lỗi người dân, tổ chức khi giải quyết 

TTHC trễ hẹn. 

- Hoạt động kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc giải quyết TTHC của Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị chưa phát huy hiệu quả như mong 

muốn; tính độc lập và chuyên trách của cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả trong việc giải quyết TTHC chưa cao; quyền hạn, trách 

nhiệm của các cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chưa được quy định cụ thể. 

- Việc duy trì tổ chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc đơn vị thẩm 

định hồ sơ (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc và bản đồ 

Việt Nam) có ưu điểm tạo thuận lợi cho việc luân chuyển hồ sơ ở đơn vị. Nhưng 

chưa bảo đảm nguyên tắc, mục đích của cơ chế một cửa là tách biệt giữa cơ 

quan xử lý hồ sơ và cơ quan tiếp nhận hồ sơ, chưa bảo đảm trọn vẹn tính khách 

quan, minh bạch trong việc giải quyết hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân, chưa có 

sự giám sát, kiểm soát độc lập về giải quyết TTHC, dẫn đến việc tiếp nhận, xử 

lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp tại một số lĩnh vực chưa 

thực sự được quan tâm, chú trọng. 

- Qua kiểm tra tại một số đơn vị (Biển và Hải đảo Việt Nam, Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam) cho thấy còn những tồn tại cơ bản trong quá trình giải 

quyết TTHC, như: hồ sơ tiếp nhận không lưu giữ văn bản tiếp nhận, chưa phản 

ánh được quá trình giải quyết hồ sơ từ đơn vị tiếp nhận tới đơn vị được giao xử 

lý; nhiều hồ sơ giải quyết còn kéo dài so với thời hạn quy định; việc niêm yết 

công khai TTHC tại các đơn vị không thống nhất, chưa bảo đảm theo Quyết 

định công bố TTHC của Bộ. 

- Công tác phối hợp giữa Văn phòng một cửa của Bộ với Bộ phận một 

cửa các đơn vị còn chưa đáp ứng yêu cầu. Đơn vị chưa thực sự chủ động, chưa 

đảm bảo thời gian, chất lượng trong thống kê, chế độ báo cáo về kết quả giải 

quyết TTHC theo quy định. Do vậy, việc đánh giá tổng thể tình hình, kết quả 

giải quyết TTHC của Bộ còn nhiều khó khăn; công tác thống kê, báo cáo, theo 

dõi trạng thái hồ sơ TTHC còn bị phụ thuộc; hiệu quả giám sát, đánh giá kết quả 

giải quyết TTHC của các đơn vị chưa cao.  

- Các đơn vị có Bộ phận một cửa nằm ngoài trụ sở Bộ đã được cấp tài 

khoản để truy cập vào Hệ thống phần mềm một cửa điện tử, tuy nhiên việc tiếp 

nhận hồ sơ, cập nhật trạng thái xử lý của hồ sơ chưa thực sự bảo đảm về tiến độ 

(nhiều hồ sơ đã tiếp nhận nhưng khi theo dõi trên hệ thống không có hoặc đơn vị 

cập nhật vào hệ thống sau). Dẫn đến quá trình thống nhất về tình trạng số liệu, 

đối soát giữa Văn phòng một cửa của Bộ với các đơn vị còn mất nhiều thời gian. 
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2.3. Một số nguyên nhân 

- Nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác CCHC, giải 

quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở một số đơn vị chưa được 

đầy đủ; nhiều thời điểm còn chưa nhất quán về chủ trương, cách thức triển khai 

và tổ chức thực hiện nên chưa có ưu tiên hàng đầu; chưa thực sự quyết liệt trong 

lãnh đạo, chỉ đạo. 

- Lĩnh vực tài nguyên và môi trường chưa bảo đảm 100% các TTHC được 

tổ chức tiếp nhận và trả kết quả tập trung, thống nhất tại cấp Bộ. Nguồn lực cũng 

như cách thức tổ chức còn phân tán. Dẫn tới các khó khăn cho công tác quản lý 

tổng thể, ảnh hưởng tới công tác chỉ đạo, điều hành; các hạn chế trong việc kiểm 

soát, giám sát thường xuyên trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân, 

doanh nghiệp; có nơi, có lúc có thể phát sinh các nhũng nhiễu, tiêu cực trong 

giải quyết TTHC. 

- Một số lĩnh vực có khối lượng công việc chuyên môn lớn, số lượng 

TTHC phát sinh nhiều cũng như có độ phức tạp, nhạy cảm ảnh hưởng nhiều đến 

các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội nên việc bảo đảm tiến độ, tỷ lệ đúng hạn 

trong xử lý hồ sơ còn chưa đạt kết quả cao; chưa có sự quan tâm đúng mức cũng 

như đầu tư nguồn lực con người, tài chính và cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật 

phù hợp cho công tác giải quyết TTHC. 

- Mặc dù các TTHC đã được cắt giảm về thành phần hồ sơ, rút gọn về 

trình tự giải quyết. Tuy nhiên, không ít TTHC quy định còn phức tạp, trình tự 

các bước thực hiện còn nhiều bước, qua nhiều khâu, thời gian giải quyết tương 

đối dài; quy định hồ sơ chưa được đơn giản hoá để đáp ứng việc nộp hồ sơ dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; một số lĩnh vực các TTHC chưa đồng 

bộ, không có tính ổn định cao; quy trình nội bộ của nhiều thủ tục chưa xây dựng 

hoặc chưa thực sự đặt mục tiêu rút ngắn tối đa thời gian thực hiện. 

- Việc bố trí cán bộ các lĩnh vực tập trung thực hiện nhiệm vụ cho Văn 

phòng một cửa còn khó khăn, chủ yếu làm việc kiêm nhiệm. Thêm vào đó, cán 

bộ được bố trí thực hiện công tác này ở một số đơn vị không ổn định, dẫn tới 

khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

- Công tác ứng dụng CNTT tại các đơn vị chuyên môn trực tiếp giải quyết 

TTHC còn chưa đồng đều, chưa bảo đảm sự đồng bộ trong việc sử dụng hệ 

thống phần mềm một cửa điện tử; một bộ phận cán bộ, công chức chưa cập nhật 

đầy đủ trạng thái xử lý hồ sơ và trả kết quả trong quá trình giải quyết TTHC. 

Văn phòng một cửa Bộ gặp khó khăn trong việc kiểm soát quá trình tiếp nhận, 

giải quyết hồ sơ do đó không chủ động được trong việc rà soát, đối chiếu về tính 

đầy đủ, chính xác của số liệu do các đơn vị báo cáo, đặc biệt là các hồ sơ cấp 

phép các lĩnh vực không tổ chức tiếp nhận, trả kết quả tập trung tại Bộ. 
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- Việc khai thác dịch vụ công mức độ 3, 4 chưa thật hiệu quả. Hệ thống 

một cửa điện tử của Bộ vẫn đang trong thời gian hoàn thiện, chưa hoàn toàn ổn 

định cũng như đáp ứng yêu cầu về tốc độ xử lý, các chức năng thống kê, báo 

cáo, tìm kiếm theo các tiêu chí; chưa bảo đảm kết xuất số liệu về tình trạng giải 

quyết hồ sơ một cách nhanh chóng, kịp thời và chính xác theo thời gian thực để 

phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ. 

3. Sự cần thiết kiện toàn Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả của Bộ 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với nhiệm vụ, giải pháp:  

“Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính gắn kết 

chặt chẽ với việc kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tinh giản 

biên chế của các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, bảo đảm dân chủ, công 

khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân”.  

Trên cơ sở đánh giá các kết quả đạt được, cũng như một số tồn tại, hạn 

chế trong thời gian qua. Đồng thời, để tăng cường công tác giải quyết hồ sơ 

TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ được nhanh chóng, kịp thời, đúng quy 

định, nhằm đảm bảo mục tiêu: “Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo 

chất lượng và hiệu quả phục vụ” của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì việc 

kiện toàn lại Văn phòng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của Bộ tập 

trung, thống nhất về một đầu mối (thay vì 04 đầu mối như hiện nay) là hết sức 

cần thiết.  

Mặt khác, trong thời gian tới, các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ sẽ làm 

việc tập trung tại Trụ sở Bộ (số 10 Tôn Thất Thuyết) trên cơ sở thực hiện Dự án 

đầu tư xây dựng, mở rộng trụ sở làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Việc tổ chức thống nhất công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của 

Bộ là bước chuẩn bị phù hợp, có tính chất dài hạn đối với công tác quản lý, chỉ 

đạo điều hành của Bộ. 

4. Cơ sở kiện toàn, thống nhất tổ chức Văn phòng một cửa của Bộ 

4.1. Cơ sở chính trị 

- Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII;  

- Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 01/8/2007 về đẩy mạnh cải cách hành 

chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước (Hội nghị lần thứ 5 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X);  

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp 

tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

(Hội nghị lần thứ 6  Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII). 
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4.2. Cơ sở pháp lý 

- Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành 

chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ban hành chương trình tổng 

thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; 

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 

2020, định hướng đến 2025; 

- Nghị định 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; 

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp 

trong công tác cải cách thủ tục hành chính; 

- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 01/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ đẩy 

mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; 

- Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 13/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hoá điều 

kiện kinh doanh; 

- Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 

nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương; 

- Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

- Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/ 2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/ 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính; 

- Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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- Quyết định số 2819/QĐ-BTNMT ngày 02/11/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường giai đoạn 2016 - 2020; 

- Chỉ thị số 04/CT-BTNMT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về Tăng cường hiệu quả công tác CCHC trong cơ quan, 

đơn vị ngành tài nguyên và môi trường; 

- Quyết định số 2973/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

- Các Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC hàng năm của Bộ 

(số 3469/QĐ-BTNMT ngày 29/12/2017; Quyết định số 3999/QĐ-BTNMT ngày 

28/12/2018; Quyết định số 333/QĐ-BTNMT ngày 06/02/2020); 

- Quyết định số 964/QĐ-BTNMT ngày 17/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019 - 2020, định hướng đến 2025. 

II. PHƯƠNG ÁN KIỆN TOÀN VĂN PHÒNG TIẾP NHẬN VÀ TRẢ 

KẾT QUẢ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1. Mục đích kiện toàn 

Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Văn phòng một cửa theo hướng tập 

trung thống nhất, bảo đảm quy định của Chính phủ tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC; khắc phục một số tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện 

việc giải quyết TTHC của Bộ cho các tổ chức, cá nhân nhanh chóng, đúng quy 

định của pháp luật, đồng thời: 

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng 

cường ứng dụng CNTT, không gắn với địa giới hành chính, giảm thời gian đi 

lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 

Thứ hai, bảo đảm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Lãnh đạo Bộ 

về tình hình, kết quả giải quyết các TTHC thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền 

giải quyết của Bộ; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là tiến độ cấp 

phép đối với các lĩnh vực hiện nay còn thực hiện việc tiếp nhận tại các Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả ngoài Trụ sở Bộ như cấp phép thăm dò, khai thác 

khoáng sản; cấp phép nhận chìm; giao khu vực biển… 

Thứ ba, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được thống 

nhất một đầu mối; người dân và doanh nghiệp đến giao dịch, nộp hồ sơ và nhận 
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kết quả chỉ một địa điểm tập trung; bảo đảm bộ máy tinh gọn, hợp lý, giảm đầu 

mối trung gian và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ. 

Thứ tư, tạo cơ chế minh bạch, hiệu quả để người dân và doanh nghiệp 

phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc giải quyết các TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền giải quyết của Bộ; tạo dựng môi trường hành chính minh bạch, văn minh, 

hiện đại; chống tiêu cực nhũng nhiễu, tham nhũng vặt trong quá trình giải quyết 

TTHC. 

Thứ năm, bảo đảm cơ chế giám sát, đôn đốc tiến độ, kiểm soát thời gian 

giải quyết hồ sơ TTHC đối với tất cả các lĩnh vực của Bộ; góp phần hạn chế 

người dân và doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, công chức hoặc đơn vị 

được giao thẩm định, giải quyết hồ sơ; tạo cơ chế độc lập hoàn toàn giữa đơn vị 

tiếp nhận hồ sơ và cơ quan, đơn vị chuyên môn giải quyết hồ sơ. 

Thứ sáu, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp, tổ chức 

và công dân trong việc giải quyết các TTHC của cơ quan nhà nước; phấn đấu để 

các TTHC tài nguyên và môi trường sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, 

hạn chế khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định. 

2. Yêu cầu kiện toàn 

-  Việc giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất. 

- Giải quyết TTHC kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật, 

công bằng, bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch. 

- Quá trình giải quyết TTHC được đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, giám sát, 

đánh giá bằng các phương thức khác nhau trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng CNTT 

và có sự tham gia của tổ chức, cá nhân. 

- Không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, 

cá nhân ngoài quy định của pháp luật. 

- Tăng cường sự phối hợp giữa đơn vị được giao giải quyết hồ sơ TTHC 

trong Bộ; bảo đảm việc nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết TTHC của các đơn 

vị trực thuộc Bộ nhanh chóng, kịp thời. 

- Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các 

hồ sơ TTHC, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức có liên quan tại các 

bước trong quá trình thực hiện TTHC, đồng thời thực hiện trách nhiệm giải trình 

về thực thi công vụ trong giải quyết TTHC theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ về cải cách TTHC, nâng cao chất 

lượng cung cấp dịch vụ công của Bộ, phù hợp với Chương trình tổng thể CCHC 

nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 cũng như các năm tiếp theo.  
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3. Phương án kiện toàn 

3.1. Phương án kiện toàn  

Tổ chức kiện toàn lại, hợp nhất hoạt động của các đơn vị đang thực hiện 

công tác tiếp nhận và trả kết quả thuộc Bộ gồm Bộ phận một cửa các đơn vị: 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (hồ sơ lĩnh vực địa chất khoáng 

sản), Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (hồ sơ lĩnh vực đo đạc 

và bản đồ) vào Văn phòng một cửa của Bộ, đồng thời bổ sung nhiệm vụ tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết TTHC các lĩnh vực: (1) Biển và hải đảo; (2) Viễn 

thám (3) Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường để 

Văn phòng một cửa của Bộ là đầu mối tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông đối với toàn bộ TTHC thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý.  

Theo đó, Văn phòng một cửa của Bộ (tại Văn phòng Bộ) thực hiện nhiệm 

vụ tiếp nhận và trả kết quả đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Bộ. Giải thể các Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. 

3.2. Thuận lợi  

- Việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc phạm vi giải quyết của các 

đơn vị đang nằm ngoài Trụ sở Bộ gồm: Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam; Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam; Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin 

địa lý Việt Nam; Cục Viễn thám quốc gia, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu 

tài nguyên môi trường đều được tập trung về một đầu mối và thống nhất quản lý. 

- Tăng cường cơ chế phối hợp, nâng cao chất lượng theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra giám sát việc xử lý hồ sơ, giải quyết TTHC; đáp ứng yêu cầu giải quyết 

công việc nhanh chóng, thuận tiện, đúng quy định; phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối, không tăng biên chế và sử dụng được 

nghiệp vụ văn thư, lưu trữ của Văn thư Bộ; tối ưu hoá được quy trình xử lý hồ 

sơ trình trong quá trình giải quyết hồ sơ cấp phép trên Hệ thống Quản lý văn bản 

và hồ sơ điện tử phục vụ việc phát hành và trả kết quả giải quyết TTHC kịp thời. 

- Tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức chỉ phải liên hệ một đầu mối duy 

nhất tại Bộ khi thực hiện TTHC và được hướng dẫn chi tiết, đồng bộ về cách 

thức thực hiện, thành phần hồ sơ đối với các TTHC đơn lẻ hoặc TTHC liên 

thông thuộc phạm vi giải quyết của Bộ. 

- Các TTHC được một bộ phận độc lập theo dõi, giám sát, đôn đốc tiến độ 

giải quyết; kênh thông tin tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị phát sinh trong quá 

trình giải quyết TTHC. 

- Phân định rõ trách nhiệm của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với bộ 

phận thẩm định, xử lý hồ sơ trong việc giải quyết TTHC nhằm bảo đảm đúng 

thời hạn cho tổ chức, công dân. Nâng cao năng lực của cán bộ, công chức làm 

nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. 
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- Nhân sự sẽ được điều động từ các đơn vị chuyên môn giải quyết TTHC 

đến làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng một cửa, do vậy, bảo đảm hiệu quả, đáp 

ứng yêu cầu về chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ. 

3.3. Giải pháp đối với các lĩnh vực đang làm việc ngoài Trụ sở Bộ 

Để công tác tiếp nhận hồ sơ TTHC của các lĩnh vực làm việc ngoài Trụ sở 

Bộ được thông suốt, có thể thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau: 

- Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ bảo đảm các yêu cầu, điều kiện 

tiếp nhận và trả kết quả tập trung.  

- Đối với các lĩnh vực không thường xuyên phát sinh hồ sơ mà các tổ 

chức, cá nhân lại chỉ lựa chọn nộp trực tiếp do không có điều kiện về trang thiết 

bị, chữ ký số… hoặc do yêu cầu về hồ sơ có nội dung phức tạp, khối lượng lớn 

các bản vẽ, bản đồ khó số hoá tài liệu thì có thể cho phép tổ chức, công dân đăng 

ký, đặt lịch hẹn thời gian nộp hồ sơ qua số điện thoại hỗ trợ, qua thư điện tử của 

Văn phòng một cửa hoặc xây dựng ứng dụng đăng ký hẹn nộp hồ sơ trên Cổng 

dịch vụ công trực tuyến, Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Đào tạo, tập huấn cho công chức thường trực của Văn phòng một cửa 

thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ các lĩnh vực căn cứ vào danh mục TTHC, thành 

phần, số lượng hồ sơ đã được công bố để xem xét tính chính xác, đầy đủ của hồ 

sơ theo quy định trước khi tiếp nhận. Như vậy, có thể linh hoạt sắp xếp, bố trí 

cán bộ các lĩnh vực làm việc ngoài Trụ sở Bộ không phải thường xuyên có mặt 

tại Văn phòng một cửa.  

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện toàn bộ các TTHC đáp ứng việc thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4; khuyến khích, thu hút tổ chức, công dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công 

trực tuyến của Bộ (đặc biệt các TTHC thực hiện việc gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ 

sung hoặc trả lại giấy phép…). 

4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng 

tiếp nhận và trả kết quả của Bộ 

4.1. Vị trí và chức năng 

Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường (viết tắt là Văn phòng Một cửa) có chức năng giúp 

Chánh Văn phòng Bộ tổ chức thực hiện tiếp nhận, kiểm soát tiến độ, đôn đốc 

việc xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông. 

4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Thực hiện công khai đầy đủ, kịp thời bằng phương tiện điện tử hoặc 

bằng văn bản thủ tục hành chính, danh mục hồ sơ, phí, lệ phí, quy trình và thời 

hạn giải quyết thủ tục hành chính tại Văn phòng một cửa. 

b) Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành 
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chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ, kiểm tra thành phần và tính pháp lý; 

chuyển hồ sơ đến các đơn vị chuyên môn và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục 

hành chính. 

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tiến độ; kiểm tra, đánh giá công tác giải 

quyết hồ sơ tại các đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. 

d) Làm đầu mối liên hệ với tổ chức, cá nhân khi có các vấn đề phát sinh 

trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân 

đánh giá về công tác giải quyết thủ tục hành chính của Bộ. 

đ) Thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (nếu có) theo quy định. 

e) Chủ trì quản trị, vận hành Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống 

phần mềm một cửa điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường; phối hợp hỗ trợ tổ 

chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

g) Quản lý công chức, người lao động, hồ sơ, tài liệu, tài sản được giao 

theo quy định. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên 

chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

h) Định kỳ, đột xuất báo cáo Chánh Văn phòng Bộ về tình hình, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính của Bộ. 

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng Bộ phân công. 

4.3. Cơ cấu tổ chức 

a) Văn phòng Một cửa có Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng và 

các chuyên viên. Lãnh đạo Văn phòng Một cửa do Bộ trưởng bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. 

b) Chánh Văn phòng Một cửa chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng 

Bộ và trước pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Một cửa; phân công 

nhiệm vụ cho các công chức, viên chức và điều hành hoạt động của Văn phòng 

Một cửa. 

c) Phó Chánh Văn phòng Một cửa giúp việc Chánh Văn phòng Một cửa 

và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công. 

d) Công chức làm việc tại Văn phòng Một cửa thực hiện nhiệm vụ theo 

phân công của Chánh Văn phòng Một cửa và chịu trách nhiệm về việc thực hiện 

nhiệm vụ được phân công. 

III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 

Văn phòng Một cửa của Bộ Tài nguyên và Môi trường được kiện toàn, tổ 

chức lại, thống nhất các đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC. 
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Văn phòng đặt tại Trụ sở Bộ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội theo hướng văn minh, hiện đại và hiệu quả, bảo đảm một số tiêu chí sau: 

- Phòng làm việc: bố trí không gian trang trọng, thuận tiện cho cá nhân, tổ 

chức khi đến liên hệ công tác; bảo đảm diện tích làm việc của các lĩnh vực để 

tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC theo quy định;   

- Trang thiết bị: được trang bị đầy đủ phần cứng của hạ tầng CNTT và các 

thiết bị văn phòng (bàn ghế, tủ tài liệu, điện thoại), trang thiết bị làm việc (máy 

vi tính, máy in, máy quét, máy fax); trang thiết bị tra cứu thông tin cho tổ chức, 

công dân; bảo đảm kết nối mạng internet tốc độ cao để tiếp nhận và thực hiện 

các giao dịch hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4; 

- Vận hành trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung để tiếp 

nhận, luân chuyển, quản lý, theo dõi, tra cứu hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả của 

các đơn vị; Hệ thống phải bảo đảm tốc độ xử lý, các phân hệ chức năng khoa 

học, rõ ràng, tiện lợi, có tính tự động cao, đáp ứng tối đa các yêu cầu thống kê, 

báo cáo, tổng hợp tình hình kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các 

tổ chức, cá nhân. 

2. Tiêu chuẩn và chỉ tiêu biên chế 

2.1. Tiêu chuẩn, trách nhiệm và quyền lợi 

Để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

tại Bộ, cán bộ, công chức làm việc tại Văn phòng Một cửa của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường phải đáp ứng các tiêu chuẩn, bảo đảm trách nhiệm và các quyền lợi 

tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 61/2018/NĐ-CP: 

a) Tiêu chuẩn: 

- Đủ tiêu chuẩn chung về phẩm chất theo quy định của pháp luật về công 

chức, viên chức, lực lượng vũ trang; 

- Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Văn phòng một cửa của Bộ đã 

được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; có thâm niên 

công tác tối thiểu 03 năm trong ngành, lĩnh vực được phân công và được đánh 

giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

- Có phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao trong thi hành 

nhiệm vụ được giao; 

- Có tác phong, thái độ giao tiếp, cư xử lịch sự, hòa nhã, cởi mở, thân 

thiện, chuẩn mực, đúng quy chế văn hóa công sở. 

b) Trách nhiệm: 

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan; 
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- Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành 

chính; 

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ 

ràng, chính xác; trường hợp phải yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ được yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung một lần; 

- Tiếp nhận, giải quyết hoặc chuyển hồ sơ, theo dõi việc giải quyết thủ tục 

hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định; cập nhật hồ sơ đã tiếp nhận vào 

phần mềm quản lý và cấp mã số hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; 

- Chủ động tham mưu, đề xuất sáng kiến cải tiến việc giải quyết thủ tục 

hành chính; kịp thời phát hiện, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền để 

sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành 

chính trái pháp luật, không khả thi hoặc không phù hợp với tình hình thực tế của 

bộ, ngành, lĩnh vực; 

- Mặc đồng phục hoặc trang phục ngành theo quy định, đeo Thẻ công 

chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ; 

- Sinh hoạt chuyên môn, đảng, đoàn thể, bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ 

luật tại cơ quan đã cử đến Văn phòng Một cửa; 

- Thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan. 

c) Quyền lợi: 

- Được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ, công nghệ thông tin và văn 

hóa ứng xử, giao tiếp với tổ chức, cá nhân; 

- Được tham gia các khóa học lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại 

ngữ, tin học và các lĩnh vực khác ở trong nước, nước ngoài theo quy định của 

pháp luật; 

- Được nghỉ bù (nếu làm việc thêm giờ, làm vào ngày lễ, tết, thứ Bảy, Chủ 

nhật); 

- Nhận lương, phụ cấp, bồi dưỡng và chế độ, chính sách khác (nếu có) tại 

cơ quan đã cử đến Văn phòng Một cửa. 

2.2. Biên chế và chế độ làm việc 

Nhằm bảo đảm không phát sinh đầu mối, tổ chức mới, đề nghị Bộ tiếp tục 

giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ trực thuộc Văn 

phòng Bộ thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Một cửa.  

Một lãnh đạo Văn phòng Bộ kiêm nhiệm Chánh Văn phòng Một cửa; 

Trưởng Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và Văn thư, lưu trữ kiêm nhiệm 

Phó Chánh Văn phòng Một cửa; từ 01-02 công chức thuộc Phòng Kiểm soát thủ 

tục hành chính và Văn thư, lưu trữ làm việc kiêm nhiệm tại Văn phòng Một cửa.  

Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ, Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ 

lượng khoáng sản quốc gia, căn cứ vào thực tế hồ sơ phát sinh cử ít nhất 01 cán 
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bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại Văn phòng Một cửa (các lĩnh vực có số 

lượng hồ sơ phát sinh lớn cử 01 cán bộ chính thức và 01 cán bộ dự phòng). 

IV. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lộ trình triển khai 

Tháng 4 - 5:  

Xây dựng, lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc Bộ, trình Bộ phê duyệt Đề án 

Kiện toàn Văn phòng Một cửa của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông. 

Tháng 6:  

- Xây dựng, trình Bộ ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Một cử 

của Bộ (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2868/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2014); 

- Đầu tư bổ sung về phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật CNTT; 

hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung tại Trụ sở Bộ; 

- Rà soát, đánh giá hiện trạng, bàn giao danh mục các hồ sơ TTHC của 

các lĩnh vực đang thực hiện qua Văn phòng Một cửa của Bộ để tiếp tục theo dõi, 

giám sát và trả kết quả TTHC theo quy định; 

- Giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các đơn vị theo phương án 

được phê duyệt và kiện toàn, thống nhất nhiệm vụ của Văn phòng Một cửa của 

Bộ (trực thuộc Văn phòng Bộ);  

- Tổng hợp, trình Bộ phê duyệt danh sách cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại 

Văn phòng Một cửa; 

- Xây dựng, trình ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Văn phòng Một cửa (nếu cần). 

Tháng 7: 

Văn phòng Một cửa theo mô hình tập trung, thống nhất; chính thức đi vào 

hoạt động từ 15 tháng 7 năm 2020. 

2. Tổ chức thực hiện 

2.1. Vụ Tổ chức cán bộ  

Phối hợp với các đơn vị liên quan trình Bộ phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện 

toàn Văn phòng Một cửa của Bộ; hướng dẫn việc giải thể các Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả theo đúng quy của pháp luật; thực hiện công tác tổ chức cán bộ và 

các chế độ đãi ngộ có liên quan. 

2.2. Văn phòng Bộ 

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Một cửa bảo đảm tinh gọn, hiệu 

quả, đúng quy định của pháp luật. 

- Xây dựng Quy chế tiếp nhận, xử lý hồ sơ của Văn phòng Một cửa của 
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Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

- Thực hiện công khai bổ sung các danh mục hồ sơ, thủ tục hành chính 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn phòng Một cửa. 

- Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính xem xét việc bố trí kinh 

phí, trang thiết bị văn phòng, cơ chế tài chính để bảo đảm các điều kiện hoạt 

động của Văn phòng Một cửa của Bộ. 

2.3. Các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ 

- Thực hiện trình tự, thủ tục giải thể Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 

đơn vị (nếu có) theo Đề án này và theo quy định. 

- Bố trí, cử công chức đủ tiêu chuẩn làm việc tại Văn phòng Một cửa của 

Bộ theo Đề án phê duyệt. 

- Theo dõi, kiểm tra việc giải quyết TTHC tại đơn vị theo quy định. Chỉ 

đạo việc phối hợp với Văn phòng Một cửa trong quá trình giải quyết TTHC. 

- Bảo đảm trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. 

2.4. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ xây dựng, quản lý Cổng Dịch vụ 

công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, 

giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Bộ; bảo đảm công tác vận hành hệ thống thông suốt, đồng bộ, hiệu quả. 

2.5. Cổng Thông tin điện tử Bộ, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp 

chí Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi 

trường 

Tăng cường đưa tin, bài viết, phóng sự phục vụ công tác truyền thông, 

tuyên truyền kịp thời tới tổ chức, công dân về các hoạt động đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

2.6. Vụ Kế hoạch - Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trình Bộ xem xét, bố trí kinh phí, nguồn 

lực đầu tư bảo đảm cho hoạt động của Văn Một cửa của Bộ. 

 

Trên đây là nội dung Đề án Kiện toàn Văn phòng Một cửa của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kính trình Lãnh 

đạo Bộ xem xét, quyết định./. 
                                                               

 VĂN PHÒNG BỘ 
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