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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Hàn Văn Huyên 

tại hội nghị đánh giá công tác quản lý, giải quyết TTHC  

lĩnh vực đất đai; bàn giao lưu trữ hồ sơ đất đai 

  

   Ngày 25 tháng 5 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàn Văn Huyên 

chủ trì Hội nghị đánh giá công tác quản lý, giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất 

đai; bàn giao lưu trữ hồ sơ đất đai. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu thảo 

luận của các đại biểu tham dự hội nghị về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

những khó khăn, vướng mắc và một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển 

khai trong thời gian tới, Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hàn Văn Huyên 

kết luận một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực hiện nghiêm túc dịch vụ 

công, tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện đúng 

quy định, tuân thủ khẩu hiệu “ 4 tăng - 2 giảm - 3 không”. Tuyệt đối không được 

phát sinh các thủ tục gây khó khăn cho Nhân dân; quản lý thời gian làm việc của 

cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo từng lĩnh vực giải quyết thủ tục hành 

chính được phân công phụ trách thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 

  2. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Văn phòng Đăng ký 

đất đai chi nhánh Như Thanh bàn giao hồ sơ, tài liệu có liên quan trong lĩnh vực 

đất đai thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện Như Thanh và Văn phòng 

Đăng ký đất đai chi nhánh Như Thanh để sử dụng, phục vụ công tác chuyên môn 

và lưu trữ theo quy định; trong đó đặc biệt là bàn giao “hồ sơ địa chính” cho Văn 

phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Như Thanh quản lý, báo cáo kết quả thực hiện 

với Chủ tịch UBND huyện Như Thanh trước ngày 05/6/2021. 

 3. Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Như Thanh phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo trích đo địa chính, giải quyết dứt điểm các hồ sơ 

tồn đọng của Nhân dân một cách nhanh nhất. Báo cáo kết quả giải quyết tại hội 

nghị giao ban tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; 

triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. 

 Văn phòng HĐND & UBND huyện thông báo kết luận của Phó Chủ tịch 

UBND huyện Hàn Văn Huyên để Phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng 

đăng ký đất đai chi nhánh Như Thanh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, 

UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                  TL. CHỦ TỊCH  

- Chủ tịch, 2 PCT UBND huyện;           KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;           PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG       

- Phòng Tài Nguyên & Môi trường; 

- Văn phòng đăng ký Đất đai Như Thanh; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                                                                                      

                          Nguyễn Văn Sơn  
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