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BÁO CÁO 

Tổng kết thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/3/2016  

của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 3205/STP-XD&KTVBQPPL ngày 04/9/2020 của 

Sở Tư pháp về việc báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài nguyên và Môi 

trường báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 31/KH-UBND 

NGÀY 28/3/2016 

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 28/03/2016 của UBND tỉnh 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thực hiện kế hoạch công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành, phối 

hợp với Sở Tư pháp, các tổ chức đại diện của doanh nghiệp triển khai thực hiện 

các hoạt động theo kế hoạch.  

Đã chỉ đạo kiện toàn, củng cố cán bộ pháp chế tại cơ quan đảm bảo thực 

hiện tốt nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định.  Cử cán bộ tham gia bồi 

dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ pháp lý; đồng thời thường xuyên bồi dưỡng 

cập nhật kiến thức kỹ năng chuyên ngành theo vị tró việc làm cho độ ngũ 

CCVCLĐ nhằm nâng cao năng lực người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp, tăng cường chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Hàng năm đã 

tham gia hoặc tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh để trao đổi công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; lắng 

nghe những đề xuất, kiến nghị, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để 

có các giải pháp đề xuất với UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ, giúp đỡ, tạo điều kiện 

thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn. Định kỳ kiểm 

tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, các quy định liên quan 

đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đề xuất sửa 

đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013, 

Luật và các văn bản quy phạm pháp luật cấp trên, bảo đảm tính chính xác, thống 

nhất, khả thi. Thường xuyên rà soát thủ tục hành chính nhằm phát hiện những 

điểm bất cập, không hợp lý trong quy định thủ tục hành chính để kịp thời đề 

xuất phương án đơn giản hóa và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý. 

Tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai kịp thời thủ tục hành chính liên quan 

đến doanh nghiệp và người dân đảm bảo đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch 

và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tra cứu, tìm hiểu và giám sát việc 

thực hiện thủ tục hành chính. Thực hiện niêm yết công khai và giải quyết thủ tục 
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hành chính theo đúng quy định. Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính liên 

quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thủ tục hành chính 

được thực hiện theo đúng quy trình, quy định. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO 

DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016-2020 

1. Nâng cao năng lực cho các cơ quan và người thực hiện công tác hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp. 

Để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân  Sở đã kiện toàn, củng cố 

đội ngũ cán bộ pháp chế tại cơ quan đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 

pháp chế theo quy định,  Sở đã bố trí 02 công chức thực hiện nhiệm vụ pháp chế 

của Sở theo chế độ kiêm nhiệm, gồm: 01 chuyên viên công tác tại Văn phòng Sở, 

01 Thanh tra viên chính công tác tại Thanh tra Sở; cử cán bộ tham gia các lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do các cơ quan 

chuyên môn tổ chức nhằm nâng cao năng lực người làm công tác hỗ trợ pháp lý 

cho doanh nghiệp, tăng cường chất lượng hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;  

Ngoài ra, hàng năm sở đã ban hành kế hoạch và tổ chức các lớp bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành theo vị trí việc làm 

nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác, kỹ năng ngề nghiệp góp phần xây 

dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Lạng 

Sơn có phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, hoàn 

thành tốt chức trách, nhiệm vụ được phân công. Từ năm 2016 tới nay Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã tổ chức 23 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ chuyên 

ngành tài nguyên và môi trường cho 1.966 công chức, viên chức và người lao 

động của ngành. 

2. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin pháp lý cho doanh 

nghiệp 

Từ năm 2016 đến nay, Sở Tài nguyên và môi trường đã duy trì hoạt động 

của Trang thông tin điện tử của Sở, đã thực hiện đăng tải các thông tin lên 

Website của Sở để phục cho người dân, doanh nghiệp bao gồm: Đăng tải các 

văn bản pháp lý, các hoạt động của ngành và các thủ tục hành chính về lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường; mẫu biểu có liên quan trong giao dịch về đất đai, môi 

trường, nước, khoáng sản, đo đạc bản đồ, bảo vệ môi trường nhằm cung cấp đầy 

đủ, kịp thời, toàn diện thông tin pháp lý, nhất là các thủ tục hành chính đối với 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường có liên quan đến doanh nghiệp để doanh 

nghiệp có thể tiếp cận các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước thuận lợi nhất; 

Ngoài ra Sở đãc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

đối với 12 TTHC (thủ tục hành chính) lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo 

Kế hoạch số 54/KH-STNMT ngày 10/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường; 

xây dựng quy trình, kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các TTHC các lĩnh vực đất đai, môi trường, 

khoáng sản, nước và khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, chuẩn bị các điều 

kiện để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với một số TTHC khi có 
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đủ điều kiện. Nâng cấp Trang thông tin điện tử của Sở đảm bảo cung cấp đầy đủ 

các thông tin về TTHC, DVCTT (dịch vụ công trực tuyến) và tích hợp phần 

mềm DVCTT của tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Sở, nhằm phục vụ công 

tác điều hành tác nghiệp hiệu quả và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

 3. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và giải đáp pháp luật cho doanh 

nghiệp 

Tiếp tục phổ biến các văn bản pháp luật về: Luật Đất đai năm 2013, Luật 

bảo vệ môi trường năm 2014, Luật khoáng sản năm 2010, Luật tài nguyên nước 

năm 2012, Luật khí tượng thủy văn năm 2015,... và các văn bản hướng dẫn thi 

hành của Trung ương, địa phương tới đông đảo quần chúng nhân dân, cũng như 

các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, thông qua các hoạt động: Tổ chức các 

hội nghị, lớp tập huấn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; tuyên truyền, hướng 

dẫn nhân dân thực hiện, thẩm định tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn 

mới; thực hiện tuyên truyền, hưởng ứng các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất 

nước, của tỉnh. Tập trung vào các hình thức tư vấn trực tiếp mang lại hiệu quả 

cao, thiết thực cho doanh nghiệp, kịp thời giải đáp các vướng mắc của doanh 

nghiệp về những quy định của pháp luật kinh doanh; kiến nghị xử lý những 

vướng mắc của doanh nghiệp về hoàn thiện các quy định của pháp luật. 

 Được sự đồng ý của UBND tỉnh, năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường 

đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để  

trao đổi công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bản tỉnh  

năm 2018, kế hoạch năm 2019. Theo đó Sở đã phối hợp với Liên minh hợp tác 

xã mời đại diện 05 hợp tác xã có nội dung đối thoại đến dự Hội nghị. Tại Hội 

nghị Sở Tài nguyên và môi trường đã nghe và giải đáp 11 ý kiến đề xuất, kiến 

nghị, các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hợp tác xã liên quan đến lĩnh 

vực tài nguyên và Môi trường từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, 

hợp tác xã hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn.  

  Ngoài ra, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát các trường hợp 

đã được nhà nước cho thuê đất nhưng chưa lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất; thông báo các trường hợp sắp hết hạn thuê đất theo quy định của 

Luật đất đai để ký lại hợp đồng thuê đất; các trường hợp sử dụng đất chưa đúng 

mục đích được giao... để đôn đốc, hướng dẫn các trường hợp trên hoàn thiện các 

quy định về đất đai theo quy định pháp luật. 

 Thường xuyên giám sát các daonh nghiệp đã được cấp phép các lĩnh vực 

tài  nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường đảm bảo tuân thủ đúng các quy 

định theo giấy phép được cấp không để sảy ra các vi phạm về môi trường, đồng 

thời kịp thời giải quyết các vướng mắc thuộc lĩnh vực ngành tạo điều kiện thuận 

lợi để các doanh nghiệp phát triển. 

4. Hoàn thiện hệ thống hóa pháp luật và cải cách hành chính 

4.1. Hoàn thiện hệ thống hóa pháp luật 

Định kỳ hàng năm Sở đã triển khai thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường của 

tỉnh nói chung, các quy định liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, 
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nâng cao năng lực cạnh tranh nói riêng, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế cho 

phù hợp với nội dung, tinh thần Hiến pháp năm 2013, Luật và các văn bản quy 

phạm pháp luật cấp trên, bảo đảm tính chính xác, thống nhất, khả thi. Bám sát sự 

chỉ đạo của cấp trên và nhiệm vụ, kế hoạch của ngành, từ năm 2016 đến nay Sở 

đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tập trung tham mưu trình ban hành 

08 Quyết định để cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, làm cơ sở để chỉ đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước 

trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt là lĩnh vực đất đai 1. 

Ngoài ra, hàng năm vào kỳ họp giữa năm và cuối năm của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường đã rà soát, tổng hợp và tham mưu cho 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết: Danh mục dự án sử 

dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích 

khác; Danh mục các Dự án phải thu hồi đất của từng năm; Chấp thuận, thay đổi 

về quy mô, địa điểm và số lượng công trình Dự án trong điều chỉnh quy hoạch 

sử dụng đất hàng năm để triển khai thực hiện. Tham mưu trình UBND tỉnh phê 

duyệt Kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố;  phương án quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại 

chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; các nhà đầu tư dễ tiếp cận, nắm bắt 

được thông tin về phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, từ đó đã tạo điều 

kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư. 

4.2. Công tác cải cách hành chính 

Sở Tài nguyên và Môi trường luôn coi công tác cải cách thủ tục hành chính 

(TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm và được cụ thể hóa trong các chương trình, kế 

hoạch công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở đã tổ chức thực hiện có hiệu 

quả các Nghị định của Chính phủ, quyết định của UBND tỉnh về cải cách thủ tục 

                                                           
1 Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về quản lý 

hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định việc cưỡng chế thực hiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã 

có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/4/2018 của UBND 

tỉnh sửa đổi bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật 

đất đai 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất thương mại, dịch vụ; đất sản 

xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Khoản 

2, Khoản 4, Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2018 của UBND tỉnh về việc sửa 

đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo các Quyết định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 

năm 2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh về việc 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định việc cưỡng chế thực hiện Quyết định giải quyết tranh chấp đất 

đai đã có hiệu lực thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh; Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu Tài nguyên và Môi trường và quyết định 

số 30/2020/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh quy định về cơ quan tiếp nhận, giải quyết và thời gian các 

bước thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hòa giải tranh chấp đất đai, 

giải quyết tranh chấp đất đai; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại 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, một cửa liên thông trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. 
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hành chính. Luôn chủ động rà soát TTHC liên quan đến lĩnh vực ngành quản lý 

để ban hành hoặc trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể: 

a) Cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản 

lý của cơ quan. 

Đã hoàn thành trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới,  

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ngay sau khi có 

Quyết định công bố của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đến thời điểm 

hiện tại tổng số 118 TTHC còn hiệu lực, trong đó: 

+ Danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh là 83 TTHC; 

+ Danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện là 32 TTHC; 

+ Danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp xã là 30 TTHC;  

+ Danh mục TTHC không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp là 08 

TTHC. 

b) Về kiểm soát thủ tục hành chính 

- Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính: Hàng năm, Sở đã ban hành các Kế hoạch kiểm soát TTHC, rà soát TTHC 

thuộc lĩnh vực quản lý của ngành để triển khai thực hiện2; Hoàn thành Đề án cải 

cách TTHC giai đoạn 2017 - 2020 của tỉnh, kết quả đã trình Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết của 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường 3.  Hoàn thành việc rà soát trình UBND 

tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn; tổng số cắt giảm thời hạn giải quyết 

58 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm 666/2.227 ngày, tỷ lệ cắt giảm 

29,92%. Cụ thể: Cấp tỉnh: cắt giảm thời hạn giải quyết 52 thủ tục hành chính, 

tổng thời gian cắt giảm 626/2.092 ngày, tỷ lệ cắt giảm: 29,91%. Cấp huyện: cắt 

giảm thời hạn giải quyết 06 thủ tục hành chính, tổng thời gian cắt giảm 41/135 

ngày, tỷ lệ cắt giảm: 30% (Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 10/9/2020). 

Trình UBND tỉnh ban hành quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 về 

việc thông qua phương án đơn giản hóa 10 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 

 -  Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với 

quy định hành chính: Thực hiện thông báo công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, 

                                                           
2 Các Kế hoạch của Sở Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch số 06/KH-STNMT ngày 06/02/2017; Kế 

hoạch số 61/KH-STNMT  ngày 28/12/2018; Kế hoạch số 09/KH-STNMT ngày 10/01/2020. 
3 Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 về việc phê duyệt danh mục TTHC thực hiện cắt giảm 

thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đối với 12 TTHC 

thuộc lĩnh vực đất đai. Quyết định số 1770/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 phê duyệt Danh mục thực hiện cắt 

giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn. 
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kiến nghị của cá nhân, tổ chức quy định về thủ tục hành chính theo Nghị định số 

20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ; Quyết định số 07/2014/QĐ-

UBND ngày 05/5/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 98/TB-VP 

ngày 04/10/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính theo 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, Sở Tài nguyên và Môi trường đã công bố đường dây 

nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của người dân và 

doanh nghiệp đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý4. 

c) Việc công khai thủ tục hành chính theo quy định 

Việc niêm yết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở đã thực hiện 

đúng theo quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-VP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ và Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ Trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ cụ thể: Bản giấy được niêm yết tại trụ sở làm việc 

của Sở Tài nguyên và Môi trường, các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 10 

huyện và thành phố và sảnh tầng 1 Trung tâm phục vụ Hành chính công (nơi 

tiếp nhận hồ sơ TTHC của tổ chức); Bản số được đăng tải trên phần dịch vụ 

công trực tuyến và một cửa điện tử theo địa chỉ truy cập 

http://dichvucong.langson.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên 

và Môi trường theo địa chỉ truy cập http://tnmt.langson.gov.vn để công khai, 

minh bạch cho người dân và doanh nghiệp biết khi thực hiện thủ tục hành chính.  

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết 

TTHC trên Hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử tại 

địa chỉ truy cập: http://dichvucong.langson.gov.vn  

d) Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 công bố danh mục TTHC tiếp 

nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp; tiếp nhận qua dịch vụ 

công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 

+ Danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh là 83 TTHC; 

+ Danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện là 32 TTHC; 

+ Danh mục TTHC tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp xã là 30 TTHC;  

+ Danh mục TTHC không tiếp nhận tại Bộ phận một cửa các cấp là 08 

TTHC. 

- Căn cứ Thông báo số 01/TB-TTPVHCC ngày 14/01/2019 của Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn về việc hoạt động chính thức của 

Trung tâm và quy chế làm việc của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã cử công chức thực hiện việc tiếp nhận và trả kết 

quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi 

                                                           
4 Thông báo số 200/TB-STNMT ngày 10/9/2019. 

http://tnmt.langson.gov.vn/
http://dichvucong.langson.gov.vn/
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trường vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết theo quy định của 

pháp luật), kể từ ngày 26/01/2019. 

- Căn cứ theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để 

tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã thông báo công khai 83 TTHC thực hiện tiếp nhận và 

giải quyết vào các buổi sáng thứ bảy hàng tuần (Thông báo số 114/TB-STNMT 

ngày 14/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường).   

đ) Về tình hình, kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4: 

- Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019 với mục tiêu cung cấp tối thiểu 

30% TTHC thực hiện DVCTT mức độ 4 và 50% TTHC thực hiện DVCTT mức 

độ 3 trở lên trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của 

tỉnh theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ; Quyết định 

số 1430/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án 

cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, 

Sở tiến hành rà soát triển khai cung cấp 72 TTHC (mức độ 3: 54 TTHC, mức độ 

4: 18 TTHC) để triển khai thực hiện. 

- Sở đã tích cực tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, 

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ề cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Tuy nhiên do việc sử dụng công nghệ 

công tin của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC còn nhiều hạn 

chế, nên việc đăng ký qua dịch vụ công trực tuyến phát sinh ít, chủ yếu người 

dân nộp hồ sơ và đến lấy kết quả trực tiếp tại cơ quan hành chính. Ngoài ra, để 

kịp thời hỗ trợ, giải quyết các TTHC cho các tổ chức donh nghiệp, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã cử 03 cán bộ thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn từ ngày 

15/6/2020 (Quyết định số Số: 191 /QĐ-STNMT ngày 15/6/2020). 

e) Về triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích:  

- Trên cơ sở số lượng TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý và giải 

quyết đối với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của địa phương; Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã rà soát và trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết 

định số 783/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 công bố danh mục thủ tục thực hiện và 

không thực hiện tiếp nhận, hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính 

công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể: 

+ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường: 

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 85/101 TTHC; 

Không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích 16/101 TTHC. 

+ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện: Tiếp nhận và 

trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 07/11 TTHC; Không thực 

hiện qua dịch vụ bưu chính công ích 04/11 TTHC. 
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+ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã: Tiếp nhận và trả 

kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 05/06 TTHC; Không thực hiện 

qua dịch vụ bưu chính công ích 01/06 TTHC. 

- Sở đã thực hiện ký kết hợp đồng với Bưu điện tỉnh Lạng Sơn để thực 

hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường qua dịch vụ bưu chính công 

ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn, 

hướng dẫn cho nhân viên Bưu điện về việc tiếp nhận hồ sơ thuộc phạm vi, lĩnh 

vực giải quyết.  

5. Kinh phí thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

Từ nguồn Ngân sách nhà nước cấp để đảm bảo tổ chức các hoạt động 

chung theo kế hoạch hàng năm của Sở được giao nhiệm vụ. Việc sử dụng, thanh 

quyết toán kinh phí được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

6. Các nội dung khác 

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường 

luôn chủ động, chủ trì, tham gia, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố hướng dẫn, giải quyết các nội dung công việc có liên quan tới lĩnh 

vực tài nguyên và môi trường cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 

cụ thể: 

6.1. Về lĩnh vực đất đai 

Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các ngành có liên quan của 

tỉnh và các huyện, thành phố chỉ đạo hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện; xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

của 11/11 huyện, thành phố. Công tác công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất của các cấp tỉnh Lạng Sơn đã được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất 

đai; phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công bố công khai trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; các nhà 

đầu tư dễ tiếp cận, nắm bắt được thông tin về phương án quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong thu hút đầu tư. 

Hướng dẫn, thẩm định, trình UBND tỉnh ra quyết định giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn để thực hiện các dự án đầu tư. Kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban 

hành các văn bản đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, ách tắc về cơ 

chế, chính sách trong trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt 

bằng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

6.2. Về lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường 

Hướng dẫn, thẩm định, trình UBND tỉnh cấp, điều chỉnh, gia hạn giấy 

phép tài nguyên nước, Giấy phép khai thác khoáng sản; thẩm định báo cáo thăm 

dò khoáng sản; thẩm định Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy trình. Tiếp 

tục xác định tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Nghị định 

số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ đối với các trường hợp cấp 

mới, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản. 
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Hướng dẫn, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, kế hoạch bảo vệ môi trường, 

phương án cải tạo phục hồi môi trường, xác nhận các công trình và biện pháp 

bảo vệ môi trường trước khi đi vào vận hành chính thức, cấp sổ đăng ký chủ 

nguồn thải chất thải nguy hại cho các tổ chức, doanh nghiệp theo đúng quy định. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận Lợi 

Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đã được Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Với chức năng, nhiệm vụ 

được giao, Sở đã cơ bản hoàn thành tốt công tác hướng dẫn, trợ giúp, giải quyết 

các nội dung, nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực tài nguyên và môi trường cho 

các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Hạn chế, nguyên nhân 

Nhận thức của một bộ phận doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về chính sách, 

pháp luật tài nguyên và môi trường còn nhiều hạn chế, việc phối hợp, hỗ trợ, 

hướng dẫn về tính pháp lý cho doanh nghiệp cũng gặp khó khăn.  

Khối lượng công việc nhiều, nhiều vị trí việc làm hiện còn thiếu biên chế, 

nhiệm vụ quản lý về tài nguyên và môi trường biểu hiện sự quá tải,... làm ảnh 

hưởng tới chất lượng tham mưu, thực hiện, hướng dẫn, hỗ trợ về công tác hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp; một số nội dung đã được triển khai nhưng chưa thật 

sự hiệu quả như mong muốn. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị: 

- UBND tỉnh: Ưu tiên, bố trí tăng chỉ tiêu biên chế công chức để đảm bảo 

đủ nhân lực thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.  

- Sở Tư pháp: Quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ 

đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

V. ĐỀ XUẤT CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH HỖ TRỢ 

PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN 2021-2025 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác đổi mới và phát 

triển doanh nghiệp, các văn bản triển khai hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo 

kế hoạch của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp của tỉnh. 

2. Tiếp tục rà soát cơ chế chính sách về tài nguyên và môi trường của tỉnh 

để tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tế địa phương, 

tạo điều kiện hỗ trợ, cung cấp thông tin, tiếp cận tài nguyên và môi trường trong 

sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3. Kiểm tra, đánh giá việc cải thiện chỉ số SIPAS theo Kế hoạch của tỉnh 

và của Sở; Ban hành Quyết định công bố công khai các TTHC rút ngắn thời gian 

thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (trong phạm vi công đoạn giải 

quyết công việc của Sở); phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông tổ chức 

công khai kết quả rà soát rút ngắn thời gian thực hiện theo cơ chế một cửa, một 
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cửa liên thông; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính đảm bảo 

không có hồ sơ chậm hẹn theo quy định.    

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thuê đất, cấp giấy, chuyển mục đích sử 

dụng đất; các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, khoáng sản, 

bảo vệ môi trường khi có hồ sơ yêu cầu, kịp thời đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh 

doanh của các Hợp tác xã; Kịp thời tham mưu, đề xuất tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc; hướng dẫn thực hiện các quy định, quy trình thuộc lĩnh vực ngành 

quản lý cho các Hợp tác xã trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

5. Triển khai thực hiện "Đề án quy hoạch các địa điểm tạo quỹ đất để phát 

triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" khi được UBND tỉnh phê duyệt 

để tạo quỹ đất mới có tính chiến lược, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, 

vị trí của các khu đất để xây dựng khu công nghiệp tập trung; cụm công nghiệp - 

tiểu thủ công nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khu chế biến nông sản, lâm 

sản, thủy sản tập trung cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khu làng nghề (trong đó 

ưu tiên xem xét đầu tư các ngành nghề công nghiệp sạch) tạo điều kiện cho các 

doanh nghiệp đầu tư hoạt động. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 

28/3/2016 của UBND tỉnh về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2016-

2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường. Kính gửi Sở Tư pháp tổng hợp theo yêu 

cầu./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp (B/cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Chánh VP Sở 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 
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