
 

  UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:             /KH-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Nam Định, ngày       tháng 12 năm 2020 

KẾ HOẠCH 

 Rà soát, đánh giá Thủ tục hành chính năm 2021 

 

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

phủ về kiểm soát tục hành chính; 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 TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn 

phòng Chính phủ về hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ cục hành chính. Sở Tài 

nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 

của Sở như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm chi phí, thời 

gian giải quyết TTHC trong lĩnh vực quản lý đất đai, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các tổ chức, cá nhân thực hiện các giao dịch; 

Thông qua rà soát, đánh giá TTHC kịp thời phát hiện để kiến nghị với cơ 

quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành 

chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp; kiến nghị, đề xuất 

đơn giản hóa TTHC nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cá nhân, tổ 

chức thực hiện TTHC. 

2. Yêu cầu 

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được tiến hành đồng bộ, 

hiệu quả, đúng thời gian đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa 

các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan 

nhiều đến người dân và doanh nghiệp. 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng 

được mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. 

II. PHẠM VI, PHƯƠNG THỨC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ 

1. Phạm vi rà soát, đánh giá 

Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đã được 

cơ quan có thẩm quyền công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành, trọng tâm 

rà soát các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính liên quan đến cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh và các TTHC có tần suất thực hiện lớn như: nhóm TTHC trong 

lĩnh vực đất đai (đăng ký, cấp GCNQSDĐ), Tài nguyên nước – Khoáng sản. 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=63/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=48/2013/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


 

2. Phương thức rà soát, đánh giá 

Phương thức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện theo lĩnh vực. 

Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá thủ 

tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao giải quyết. 

III. NỘI DUNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ (Có phụ lục kèm theo). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao các đơn vị trực thuộc Sở liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết 

các thủ tục hành chính: 

- Tiếp tục rà soát kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường mà đơn vị đang thực hiện. 

- Chủ động bám sát vào các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách kịp thời tham mưu 

cho Sở trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC. 

- Định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối mỗi quý trong năm 2021 báo cáo kết 

quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (tập trung vào các nội dung: phương án 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính; lý 

do; chi phí cắt giảm khi đơn giản hóa và các kiến nghị thực thi) gửi về Văn 

phòng Sở để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở. 

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị 

thực hiện rà soát đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tổng hợp các phương án 

đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC của các đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo 

kịp thời với Lãnh đạo sở xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (để BC);  

- Lãnh đạo Sở; (để chỉ đạo) 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Văn Sơn 

 

 

 

 

 

 

 



 

NỘI DUNG RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Kế hoạch số         /KH-STNMT, ngày    /12/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

STT TÊN/ NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

ĐƠN VỊ THỰC 

HIỆN RÀ SOÁT 

THỜI GIAN 

THỰC HIỆN RÀ 

SOÁT 

CHỦ 

TRÌ 

PHỐI 

HỢP 

BẮT 

ĐẦU 

HOÀN 

THÀNH 

I. NHÓM TTHC VỀ ĐẤT ĐAI 

1 

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, 

góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc 

chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện 

tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận 

Văn 

phòng 

đăng ký 

đất đai 

Văn 

phòng 

Sở 

Tháng 

02/2021 

Tháng 

7/2021 

2 
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Văn 

phòng 

đăng ký 

đất đai 

Văn 

phòng 

Sở 

Tháng 

02/2021 

Tháng 

7/2021 

3 Tách thửa hoặc hợp thửa đất 

Văn 

phòng 

đăng ký 

đất đai 

Văn 

phòng 

Sở 

Tháng 

02/2021 

Tháng 

7/2021 

II. NHÓM TTHC VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC – KHOÁNG SẢN 

1 

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu 

lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động 

nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 

m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác. 

Phòng 

Tài 

nguyên 

nước – 

Khoáng 

sản 

Văn 

phòng 

Sở 

Tháng 

02/2021 

Tháng 

7/2021 

2 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối 

với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày 

đêm. 

Phòng 

Tài 

nguyên 

nước – 

Khoáng 

sản 

Văn 

phòng 

Sở 

Tháng 

02/2021 

Tháng 

7/2021 

3 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản 

Phòng 

Tài 

nguyên 

nước – 

Khoáng 

sản 

Văn 

phòng 

Sở 

Tháng 

02/2021 

Tháng 

7/2021 
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