
CHUYÊN ĐỀ 

Giải pháp nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc việc thực hiện  

nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao 

 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, cùng với sự tích cực đôn đốc của Văn phòng 

Bộ, các đơn vị đã tập trung triển khai các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm, 

vì vậy đã có những chuyển biến tích cực trong giải quyết các nhiệm vụ được giao; 

tình trạng văn bản nợ đọng đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2018, cụ thể như 

sau: 

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC, 

CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, LÃNH ĐẠO 

BỘ GIAO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

1. Về tình hình thực hiện Chương trình công tác 

a) Tình hình thực hiện các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng, trình Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ 49 đề án. Trong 9 tháng đầu năm, Bộ phải xây dựng, hoàn 

thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 26 đề án. 

Đến nay, Bộ đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 19 Đề án đảm bảo 

đúng tiến độ đã đăng ký với Văn phòng Chính phủ (có nhiệm vụ Nhiệm vụ Quy 

hoạch tài nguyên nước quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo chỉ 

đạo của Bộ trưởng đã hoàn thành trình sớm so với tiến độ).  

(Đây là bước cải thiện đáng kể nhất của Bộ trong nhiều năm trở lại đây, 

năm nay là năm đầu tiên chúng ta chưa có đề án nào trình chậm tiến độ) 

Trong tháng 9 Bộ còn 07 Đề án phải trình gồm, Tổng cục Quản lý đất đai 

01 Đề án, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam 02 đề án, Tổng cục Địa chất và 

Khoáng sản Việt Nam 01 đề án, Tổng cục Khí tượng thuỷ văn 01 đề án, Tổng cục 

Môi trường 01 đề án (giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP), Cục Đo đạc và Bản đồ 

Việt Nam 01 đề án, Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý 01 đề án. 

b) Tình hình  ban hành  các thông tư  thuộc thẩm quyền của Bộ 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao xây dựng và ban hành 29 

thông tư. Trong 9 tháng đầu năm, Bộ phải hoàn thành 23/29 thông tư. Tính đến 

ngày 24/9/2019, kết quả thực hiện như sau: 

- Số thông tư đã ban hành: 13/29 (đạt 44,8%), trong đó:     

          + Hoàn thành đúng hạn: 07/13 thông tư (chiếm 53,8%);  

          + Hoàn thành nhưng quá hạn: 6/13 thông tư (chiếm 46,2%);  

- Số thông tư đang triển khai thực hiện (trong hạn): 10/29 (chiếm 34,5%); 
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- Số thông tư đã quá hạn chưa hoàn thành: 06/29 (chiếm 20,7%).  

2. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 

Trong 9 tháng đầu năm Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ triển 

khai thực hiện 1165 nhiệm vụ, kết quả thực hiện đến nay như sau: 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 930/1165 (đạt 79,8%), trong đó:     

          + Hoàn thành đúng hạn: 682 nhiệm vụ (chiếm 73,3%);  

          + Hoàn thành nhưng quá hạn: 248 nhiệm vụ (chiếm 26,7%);  

- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn): 201/1165 (chiếm 17,2%); 

- Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành: 34/1165 (chiếm 3%).  

3. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ giao: 

a) Đối với các nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ 

(bao gồm cả các ý kiến chỉ đạo tại các Thông báo kết luận):  

Tổng số nhiệm vụ được giao: 97 nhiệm vụ. 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 79/97 (đạt 81,4%), trong đó:     

          + Hoàn thành đúng hạn: 55 nhiệm vụ (chiếm 74,3%);  

          + Hoàn thành nhưng quá hạn: 24 nhiệm vụ (chiếm 25,7%);  

- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn): 16/97 (chiếm 16,5%); 

- Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành: 02/97 (chiếm 2,1%). 

b) Đối với các nhiệm vụ được giao tại các văn bản đến của các Bộ, ngành, 

địa phương: 

Tổng số nhiệm vụ được giao: 2029 nhiệm vụ. 

- Số nhiệm vụ đã hoàn thành: 1704/2029 (đạt 84,0%), trong đó:     

          + Hoàn thành đúng hạn: 1241 nhiệm vụ (chiếm 72,8%);  

          + Hoàn thành nhưng quá hạn: 463 nhiệm vụ (chiếm 27,2%);  

- Số nhiệm vụ đang triển khai thực hiện (trong hạn): 286/2029 (chiếm 

14,0%); 

- Số nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành: 39/2029 (chiếm 2,0%). 

4. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Bộ  

Tính đến trung tuần tháng 9/2019, Bộ thực hiện xử lý tổng số 2.589 hồ sơ 

(gồm 1.191 hồ sơ chuyển tiếp năm 2018 và 1.398 hồ sơ nộp mới năm 2019); các 

đơn vị đã thực hiện xử lý và trả kết quả cấp phép cho 1.508 hồ sơ, đạt tỷ lệ hoàn 

thành là 58,2%  (gồm 698 hồ sơ năm 2018 và 810 hồ sơ năm 2019), trong đó: 

- Có 1.036 hồ sơ trả kết quả đúng hạn (chiếm 69%), tỷ lệ giải quyết hồ sơ 

đúng hạn giảm 16% so với cùng kỳ năm 2018.  

- Có 472 hồ sơ trả quá hạn (chiếm 31%), tỷ lệ trả kết quả quá hạn tăng 16% 
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so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ đã giải quyết hồ sơ quá hạn ở 02 lĩnh vực môi 

trường và đất đai. Lĩnh vực đất đai: có 52/211 hồ sơ trả quá hạn (chiếm 25%). 

Lĩnh vực môi trường: có 420/757 hồ sơ trả quá hạn (chiếm 55%). 

Đang thực hiện xử lý 1.081 hồ sơ (gồm 494 hồ sơ năm 2018 chuyển sang và 

587 hồ sơ năm 2019), trong đó hiện có 63 hồ sơ đã quá hạn trả kết quả (chiếm 

5,8% tổng số hồ sơ đang xử lý), giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó:  

- Lĩnh vực Đất đai có 09 hồ sơ đang xử lý quá hạn; 

- Lĩnh vực Môi trường có 50 hồ sơ đang xử lý quá hạn; 

- Lĩnh vực Biến đổi khí hậu có 04 hồ sơ đang xử lý quá hạn. 

5. Tình hình tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân trên Cổng thông tin 

điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường  

Tính đến ngày 25/9/2019, qua Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân 

trên Cổng thông tin điện tử Bộ đã tiếp nhận tổng số 979 ý kiến của công dân, trả 

lời được 941 ý kiến, còn lại 38 ý kiến chưa trả lời (chiếm 3,88 %).  

Tình hình tiếp nhận và trả lời của các đơn vị cụ thể như sau: 

- Tổng cục Quản lý đất đai: tiếp nhận 553, đã trả lời 551 ý kiến, chưa trả lời 

02 ý kiến (chiếm 0,36%);  

- Tổng cục Môi trường: tiếp nhận 247, đã trả lời 216 ý kiến, chưa trả 

lời 31 ý kiến (chiếm 12,55%) (trong đó có 01 ý kiến đang được chuyển vào không 

hợp lệ vẫn cần phải có ý kiến trả lời, hướng dẫn của Bộ); 

- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam: tiếp nhận 40, đã trả lời 37 ý 

kiến, chưa trả lời 03 ý kiến (chiếm 7,5%) (trong đó có 01 ý kiến đang được chuyển 

vào không hợp lệ vẫn cần phải có ý kiến trả lời, hướng dẫn của Bộ); 

- Tổng cục Khí tượng thủy văn: tiếp nhận 66, đã trả lời 66 ý kiến; 

- Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam: tiếp nhận 02, chưa trả lời 02 ý kiến 

(chiếm 100%); 

- Cục Quản lý tài nguyên nước: tiếp nhận 27, đã trả lời 26 ý kiến, chưa trả 

lời 01 ý kiến (chiếm 3,7%); 

- Cục Biến đổi khí hậu: tiếp nhận 10, đã trả lời 10 ý kiến; 

- Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý: tiếp nhận 34, đã trả lời 33 ý kiến, 

chưa trả lời 01 ý kiến  (chiếm 2,94%). 

 II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC THEO DỖI, ĐÔN ĐỐC THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ CỦA BỘ 

Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường được Chính Phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao thực hiện rất nhiều nhiệm vụ tại rất nhiều dạng văn bản khác nhau 

như Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ 

đạo điều hành, thông báo kết luận của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các 

nhiệm vụ thường xuyên theo lĩnh vực mà Bộ được phân công quản lý. Bên cạnh 
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đó, Bộ cũng nhận được rất nhiều văn bản từ các bộ, ngành, địa phương gửi đến 

nhằm phối hợp hoặc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Quán triệt, triển 

khai thực hiện và bám sát chỉ đạo của Bộ trưởng, Văn phòng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường là đơn vị chủ trì thực hiện việc theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ giao nhằm đôn đốc các đơn vị 

thuộc Bộ hoàn thành các nhiệm vụ được giao hiệu quả và đảm bảo tiến độ cũng 

như chất lượng. Để có thể hoàn thành hiệu quả, đúng thời hạn và không thiếu sót 

bất kỳ nhiệm vụ nào của khối lượng lớn công việc trên, việc theo dõi, rà soát tiến 

độ thực hiện nhiệm vụ của Văn Phòng Bộ cũng như của từng đơn vị thuộc Bộ là 

vô cùng quan trọng và cần thiết.  

1. Mặt được 

Thực hiện Quyết định số 1642/QĐ-TTg ngày 19/8/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực 

hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quyết 

định số 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 về việc triển khai thực hiện Quy chế 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ giao, ngày 01/9/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Tổ 

công tác của Bộ để kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ và Chương trình công tác của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường (Quyết định số 2016/QĐ-BTNMT), đồng thời ban hành Quy 

chế hoạt động của Tổ, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm 

việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Theo đó, Tổ công tác của Bộ họp định kỳ, hàng tuần theo dõi tiến độ xử lý 

các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao báo cáo kết quả thực hiện 

với Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ để xử lý những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm việc 

xử lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường mạng, kết nối cập nhật thông tin 

lên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi của Văn phòng Chính phủ, theo dõi 

cập nhật tiến độ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị cho Bộ trưởng tham dự 

họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng. Cho đến nay, Tổ công tác đã thực hiện được 

16 đoàn kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc Bộ; bước đầu có tác dụng lan tỏa, đáp 

ứng được sự trông đợi của Lãnh đạo Bộ vào việc hoàn thành đúng tiến độ của các 

nhiệm vụ được giao, số lượng nhiệm vụ giao quá hạn thực hiện đã giảm rõ rệt so 

với trước đó. Tính đến 9 tháng đầu năm 2019, đây là năm đầu tiên Bộ Tài nguyên 

và Môi trường không có đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bị chậm tiến 

độ. 

Bộ đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc 

thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh 

đạo Bộ giao, nhất là các nhiệm vụ có thời hạn; đã phân công trách nhiệm đầu mối 

cụ thể thường xuyên đôn đốc, cập nhật tiến độ các công việc; tình hình thực hiện 

các nhiệm vụ công tác được báo cáo riêng, chuyên đề để kiểm tra, đôn đốc tại các 

cuộc họp giao ban hằng tháng của Bộ. 
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Đối với công tác giải quyết TTHC, Tổ công tác của Bộ đã thường xuyên 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện giải quyết TTHC của các lĩnh vực; việc phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện TTHC được thực hiện chặt 

chẽ, có hiệu quả. Thực hiện Quy chế tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC theo cơ chế một cửa tại Bộ (QĐ số 2868/QĐ-BTNMT ngày 12/12/2014), 

Văn phòng một cửa, cán bộ kiêm nhiệm của các lĩnh vực đã thực hiện tốt công tác 

tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC, từng bước đáp ứng tốt việc kiểm 

soát tiến độ giải quyết TTHC của các đơn vị chuyên môn trực tiếp xử lý hồ sơ; tạo 

điều kiện thuận lợi hơn cho các tổ chức và cá nhân thực hiện thủ tục hành chính tại 

Bộ.  

2. Tồn tại, hạn chế 

Tình trạng nợ đọng vẫn tiếp tục tồn tại 

Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong đổi mới chỉ đạo, rút ngắn quy trình 

thủ tục xử lý văn bản, hồ sơ trên môi trường mạng, tuy nhiên do nhiệm vụ quá 

nhiều, các vụ việc phức tạp, nên còn các nhiệm vụ chưa hoàn thành hoặc quá hạn 

xử lý, nhất là các vụ việc giải quyết khiếu nại có tính đột xuất, cần phải có thời 

gian xác minh, làm việc với địa phương để thống nhất giải quyết.  

Một số vụ việc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao chưa hoàn thành do 

có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, tuy vậy có khá nhiều trường hợp văn 

bản được giao muộn, thời hạn xử lý gấp, nội dung văn bản liên quan đến nhiều 

lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, có những nội dung cần được xem xét toàn diện, 

có sự thống nhất liên ngành và nhiều địa phương nên việc triển khai gặp nhiều khó 

khăn, cần nhiều thời gian thực hiện mới đảm bảo hiệu quả toàn diện. 

Mặt khác, do là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, một số lĩnh vực quản lý 

của Bộ mang tính lịch sử, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của 

người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội nên cần có sự đầu tư nghiên cứu, trả lời 

thấu tình, đạt lý, bảo đảm quy định của pháp luật, quyền và lợi ích của tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp. 

Lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ chưa thực sự quan tâm sâu sát đến công tác 

theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ 

giao 

Bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Bộ, vẫn tồn tại một số đơn vị mà 

Lãnh đạo chưa thực sự quan tâm, sát sao đến công tác này dẫn đến công tác đôn đốc 

nhắc nhở thực sự chưa có tác dụng đúng như mong muốn. 

Một cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ rà soát, đôn đốc hàng tuần vẫn chưa 

thực hiện hết trách nhiệm cũng như chưa dành thời gian cho công tác này nên việc cập 

nhật tiến độ hàng tuần còn nhiều bất cập, thiếu sót. 

Công nghệ thông tin chưa được ứng dụng nhằm giảm tải thời gian, công sức 

của cán bộ thực hiện công tác rà soát, theo dõi nhiệm vụ 

Thực tế cho thấy, hiện nay phần mềm Hệ thống Quản lý văn bản và Hồ sơ điện 

tử chưa đủ mạnh để có thể tích hợp theo dõi, rà soát, cập nhật tiến độ đối với các nhiệm 



 6 

vụ của Bộ. Công tác rà soát hiện nay được thực hiện thủ công trên file Excel mất rất 

nhiều thời gian, công sức và cũng rất dễ nhầm lẫn, khó kiểm soát. 

Tỷ lệ hồ sơ trả kết quả TTHC quá hạn còn cao, nhiều hồ sơ có thời hạn giải 
quyết kéo dài, nhiều hồ sơ phải bổ sung, chỉnh sửa 2 đến 3 lần. 

Công tác báo cáo, thống kê số liệu hồ sơ TTHC còn mất nhiều thời gian, 

việc cập nhật trạng thái giải quyết TTHC của các đơn vị chuyên môn chưa kịp 

thời, không đồng đều, hầu như mới chỉ dừng ở bước phân công xử lý hồ sơ.  

III. GIẢI PHÁP 

1. Đối với nhiệm vụ có thời hạn, đề nghị Lãnh đạo các đơn vị xem xét, cân 

nhắc nếu là những nhiệm vụ có nhiều nội dung, có tính chất phức tạp và cần phải 

phối hợp với nhiều Bộ, ngành, địa phương, các vụ việc khiếu nại, tố cáo để thu 

thập tài liệu, hồ sơ để xử lý thì cần tham mưu Lãnh đạo Bộ có văn bản báo cáo 

Chính phủ, Thủ tướng Chinh phủ nhưng khó khăn, vướng mắc để xin gia hạn 

những nhiệm vụ này với thời hạn đủ để xử lý, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo 

đúng thời hạn và có chất lượng. 

2. Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, sát sao hơn nữa công tác theo dõi, rà 

soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ được phân công về đơn vị mình. Ngay khi 

nhận được kết quả rà soát các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Lãnh  

đạo Bộ giao các đơn vị thực hiện hàng tuần do Văn phòng Bộ gửi đến, các Lãnh 

đạo các đơn vị cần có những chỉ đạo, quán triệt đến thủ trưởng từng đơn vị trực 

thuộc nhằm đẩy nhanh tiến độ trình, ban hành đối với các nhiệm vụ đã quá hạn 

chưa hoàn thành. Có biện pháp nhắc nhở đối với các lãnh đạo đơn vị trực thuộc có 

nhiệm vụ quá hạn. 

3. Cán bộ thực hiện công tác rà soát, theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ 

cần nâng cao trách nhiệm, vai trò của mình hơn nữa nhằm đáp ứng những yêu cầu 

thực tế của công việc. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận, nắm rõ bức tranh 

chung các nhiệm vụ của đơn vị mình cũng như sự kết nối giữa cán bộ đầu mối với 

các đơn vị đang trực tiếp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Để từ đó có được những 

thông tin chính xác, kịp thời gửi về Văn phòng Bộ đúng thời hạn. Ngoài ra, các 

cán bộ đầu mối cũng cần có những phản hồi kịp thời đến cán bộ thực hiện công 

tác này của Văn phòng Bộ khi có những thông tin mới cần cập nhật trong thời gian 

sớm, hạn chế tối đa những thông tin trễ trên văn bản phát hành báo cáo Lãnh đạo 

Bộ hàng tuần. 

4. Việc hoàn thiện để đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý nhiệm vụ để 

theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của Bộ tích hợp trên Hệ thống quản lý văn bản 

và Hồ sơ điện tử là hết sức cần thiết và cấp bách. 

5. Nhằm bảo đảm tiến độ giải quyết hồ sơ kịp đúng hạn, rút ngắn thời hạn 

giải quyết TTHC đề nghị các lĩnh vực khi đề xuất thành lập hội đồng thẩm định, 

đoàn kiểm tra phải bảo đảm số lượng tinh gọn; phải rút ngắn thời hạn giải quyết 

tại các khâu trung gian, luân chuyển hồ sơ như tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của 

hồ sơ ban đầu; bảo đảm thời hạn họp hội đồng hoặc tổ chức kiểm tra; đẩy mạnh 
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chữ ký số và phiếu trình điện tử qua hệ thống Hồ sơ công việc để phê duyệt kết 

quả giải quyết TTHC. 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

Qua quá trình theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao, Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

xin kiến nghị như sau: 

1.  Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu TN&MT nhanh chóng hoàn thiện 

để sớm đưa vào sử dụng phần mềm quản lý nhiệm vụ để việc cập nhật, theo dõi 

tiến độ được nhanh chóng, hiệu quả, độ chính xác cao. 

2. Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm, chú trọng hơn nữa công tác đôn đốc 

tình hình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị mình để nâng cao hơn nữa chất lượng 

cũng như tiến độ của các nhiệm vụ được giao. Quán triệt, lựa chọn các cán bộ 

trực tiếp thực hiện công tác đôn đốc, rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ của 

Bộ là những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, mẫn cán, khả năng tư duy 

tổng hợp tốt, nắm chắc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị mình.  

3. Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao 

tại Quyết định số 2973/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2018 của Bộ trưởng ban hành Kế 

hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị định 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 TTHC; khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt Quy 

trình giải quyết TTHC nội bộ trong thời gian sớm nhất. 

 

VĂN PHÒNG BỘ 

 


