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Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cao bằng 

tại Công văn số 1247/UBND-TH ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc nghiên cứu 

và tham mưu triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh 

tranh năm 2022. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch nâng cao chỉ 

số năng lực cạnh tranh năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Xây dựng môi trường thuận 

lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia đầu tư, kinh doanh góp phần nâng 

cao thứ hạng PCI của tỉnh. Tăng cường đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ 

công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giải quyết thủ 

tục hành chính. Nâng cao chất lượng quản lý và điều hành của cơ quan, đẩy 

mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính để rút ngắn 

quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm chi phí hành 

chính. Bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm đối với cán bộ 

công chức trong thực thi công vụ. Qua đó, thu hút, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực 

tài nguyên và môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Tiếp tục duy trì hoạt động hiệu quả các giao dịch trên hệ thống một cửa 

điện tử; niêm yết công khai 100% quy trình thực hiện các thủ tục hành chính tại 

đơn vị và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở. 

2. Yêu cầu 

Tạo sự chuyển biến nhận thức sâu sắc trong cán bộ, công chức, viên chức 

ngành tài nguyên và môi trường về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao 

Chỉ số PCI. 

Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá 

trình thực hiện nhiệm vụ phải nêu cao quan điểm tạo điều kiện thuận lợi cho 

người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các quy định của nhà nước; cải tiến 
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quy trình, thay đổi lề lối, tác phong làm việc và đơn giản hóa thủ tục hành chính 

để giảm tối đa chi phí và thời gian của người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến 

làm việc với Sở. 

Mỗi công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, cộng đồng xây 

dựng môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được thông thoáng, góp phần nâng 

cao các Chỉ số PCI, PAR-INDEX, PAPI, SISPAS, DDCI, đặc biệt là Chỉ số tiếp 

cận đất đai trong Chỉ số PCI của tỉnh.  

Các phòng, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung 

Kế hoạch thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự 

đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và 9 phát hiện chính của Phòng Thương mại 

và Công nghiệp Việt Nam từ kết quả điều tra chỉ số PCI năm 2021 tại công văn 

số 0642/PTM-PC ngày 13/5/2022 về việc Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh PCI năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra các nhiệm vụ và 

giải pháp thực hiện cụ thể như sau: 

1. Tập trung thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và 

môi trường ở các cấp (tỉnh, huyện, xã), trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt 

động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại các huyện, 

thành phố (các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai); các công chức, viên chức 

trực tiếp thụ lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cần nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đúng theo quy 

trình nội bộ, quy trình liên thông đã được UBND tỉnh phê duyệt (đúng giờ, đúng 

hẹn, đúng quy định). Tăng cường kiểm tra hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết TTHC, thực hiện tiếp nhận 100% TTHC trên hệ thống phần 

mềm Một cửa điện tử nhằm công thai thời gian thực hiện TTHC; 

2. Tiếp tục rà soát phấn đấu cắt giảm tối thiểu 15% thời gian giải quyết các 

thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên môi trường (theo công bố danh mục thủ 

tục hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường); phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục 

hành chính về đất đai sẵn sàng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thông qua 3 

hình thức là trực tuyến, trực tiếp và dịch vụ bưu chính công ích, thực hiện đúng 

quy trình thẩm định, đảm bảo đúng thời gian theo quy định. 

3. Tập trung cải thiện nâng cao khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp 

và người dân, trọng tâm là thực hiện thủ tục hành chính về đất đai và cung cấp 

thông tin, dịch vụ công về đất đai; tăng cường thực hiện các giải pháp đối với chỉ 

số “tiếp cận đất đai” gồm 11 chỉ số thành phần, trong đó tập trung vào 07 chỉ số 

thành phần do Sở chủ trì thực hiện, cụ thể: 
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(1) Tỉ lệ doanh nghiệp có mặt bằng kinh doanh và có Giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất: Ban hành văn bản hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp đã 

được giao đất, cho thuê đất thực hiện TTHC cấp GCN quyền sử dụng đất; Đẩy 

nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất. 

(2) Doanh nghiệp đánh giá rủi ro bị thu hồi đất: Hướng dẫn, đôn đốc 

doanh nghiệp sau khi được giao đất, thuê đất thực hiện các quy định của pháp 

luật về đất đai, nhằm nâng cao nhận thức, tránh vi phạm pháp luật dẫn đến bị thu 

hồi đất. 

(3) Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính đất đai trong vòng 2 năm 

qua không gặp khó khăn; (4) Không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(GCNQSDĐ) do lo ngại thủ tục hành chính rườm rà/cán bộ nhũng nhiễu; (5) Số 

ngày chờ đợi để được cấp GCNQSDĐ: Tiếp tục rà soát lại toàn bộ các thủ tục 

hành chính để cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính; đôn đốc, 

nhắc nhở công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc quy định về văn hóa công 

sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; ngăn chặn, xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức công vụ, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu 

đối với người dân, tổ chức trong việc tiếp giải quyết các thủ tục hành chính, 

công việc hành chính, công việc chuyên môn thuộc thẩm quyền giải quyết của 

ngành 

(6) Khó khăn về thiếu quỹ đất sạch: Đề nghị UBND tỉnh bố trí nguồn kinh 

phí để thực hiện GPMB tạo quỹ đất sạch trong Khu kinh tế được phê duyệt theo 

quy hoạch chi tiết xây dựng (quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Đất đai năm 

2013), Khu công nghiệp, cụm công nhiệp trên địa bàn tỉnh. 

(7) Việc cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng: Tiếp 

tục đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin vào 

quản lý dữ liệu đất đai; công khai minh bạch thông tin đất đai, tạo điều kiện cho 

doanh nghiệp được tiếp cận, khai thác các tài liệu về đất đai một cách nhanh 

chóng. 

04 chỉ số thành phần phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan, UBND 

các huyện, thành phố, cụ thể: 

(8) Nếu bị thu hồi đất, doanh nghiệp sẽ được bồi thường thỏa đáng: 

Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển KT-XH mà phải 

thu hồi đất của doanh nghiệp thì sẽ được bồi thường, hỗ trợ thiệt hại thoả đáng 

(trừ trường hợp thu hồi do vi phạm trong quản lý, sử dụng đất). 

(9) Thay đổi khung giá đất của tỉnh phù hợp với thay đổi giá thị trường: 

Thường xuyên phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát giá đất biến 

động trên thị trường, tham mưu điều chỉnh kịp thời. 
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(10) Doanh nghiệp không gặp cản trở về tiếp cận/mở rộng mặt bằng kinh 

doanh: Công khai minh bạch thông tin đất đai, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 

được tiếp cận, khai thác các tài liệu về đất đai một cách nhanh chóng. 

 (11) Giải phóng mặt bằng chậm: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, đôn 

đốc UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện công tác GPMB ngay 

sau khi phê duyệt đơn giá bồi thường GPMB; kịp thời phối hợp với các sở, 

ngành tham mưu giải quyết các khó khăn, vường mắc trong công tác GPMB 

theo đề xuất của UBND các huyện, thành phố đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ 

đạo. 

4. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng 

và nhà nước về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 

cấp tỉnh thông qua các cuộc họp, hội nghị giao ban của Sở và Trang thông tin điện 

tử của Sở để tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động về nội dung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 

trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022; Chương 

trình số 09-CTr/TU ngày 11/11/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về xây dựng và đổi 

mới cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các 

nhà đầu tư chiến lược; Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 

02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ; Kế hoạch hành động số 473/KH-

STNMT ngày 21/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng về 

việc thực hiện Nghị quyết 02/Nq-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

5. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người 

đứng đầu đơn vị; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, chỉ đạo chặt chẽ và tổ chức 

thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công 

việc theo Kế hoạch số 3077/KH-UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về tổ 

chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua 

thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Quyết định số 2497/QĐ-

BTNMT ngày 02/10/2019 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ,công chức, viên 

chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai 

đoạn 2019 -2025; Kế hoạch số 2651/KH-STNMT ngày 28/10/2019 về triển khai 

thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực 

hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Cao Bằng. 
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6. Tiếp tục vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử của Sở, đăng tải 

công khai các Danh mục dữ liệu của ngành, thông tin về đầu mối cung cấp thông 

tin cho công dân, địa chỉ tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin qua môi trường 

điện tử và tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Công bố 

các tài liệu quy hoạch, kế hoạch, các quy trình, thủ tục hành chính trên Trang 

thông tin điện tử của Sở, niêm yết tại trụ sở cơ quan Sở nhằm tạo điều kiện cho 

người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin. 

7. Tăng tỉ lệ ký số, lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, số hóa 100% kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Thúc đẩy việc xử lý hồ sơ, công việc 

trên môi trường mạng. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở: 

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin, 

vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính 

về đất đai nói riêng và các lĩnh vực tài nguyên môi trường nói chung. 

- Tham mưu, đôn đốc các đơn vị khẩn trương làm việc với các cơ quan có 

liên quan để liên thông nộp phí và lệ phí trực tuyến. 

- Chủ trì tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức vận hành hiệu quả 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. 

- Theo dõi, đề xuất khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, đơn vị thực hiện 

tốt; phê bình, kiểm điểm hoặc xử lý kỷ luật đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm 

quy định về văn hóa công vụ, chậm trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

2. Phòng Quản lý đất đai: 

- Chủ trì tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về Chỉ số tiếp cận đất đai trên 

địa bàn tỉnh. 

3. Văn phòng Đăng ký đất đai: 

- Nghiên cứu áp dụng giải pháp liên thông hồ sơ số từ chi nhánh đến Văn 

phòng Đăng ký đất đai tỉnh; bước đầu nghiên cứu thực hiện chữ ký số đối với 

việc trình hồ sơ Giấy chứng nhận cấp đổi (thẩm quyền của Sở) thực hiện luân 

chuyển hồ sơ số và in Giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.  

- Thường xuyên cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai; cung cấp thông tin 

đất đai kịp thời cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Xác định đây là nhiệm vụ trọng 

tâm cần cải thiện trong thời gian tới. 
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- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các chi nhánh thực hiện thủ 

tục hành chính bảo đảm đúng hạn, chất lượng (theo dõi trên Hệ thống IGATE và 

kiểm tra thực tế). 

- Chuẩn bị các nội dung làm việc với các cơ quan có liên quan để thực 

hiện liên thông nộp phí và lệ phí trực tuyến. 

4. Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu: 

- Cung cấp thông tin đất đai theo quy định khi tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu; tăng cường công tác quản lý hồ sơ, tài liệu của ngành bảo đảm cung cấp 

nhanh chóng, thuận lợi nhất. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện việc triển khai ứng dụng công 

nghệ thông tin, hướng dẫn vận hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong 

thực hiện thủ tục hành chính của Sở; tập huấn cho công chức, viên chức về dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4. 

5. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:  

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.  

- Tiến hành rà soát các thủ tục hành chính để tiếp tục trình UBND tỉnh cắt 

giảm tối thiểu 15% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, lao động các nội dung của 

Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Cao Bằng. 

Trên đây là Kế hoạch Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2022 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 
 

 

Nông Văn Chiêm 
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