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                             Kính gửi:  - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Thông báo số 330/BC-ĐKT ngày 28/8/2020 của Đoàn kiểm tra  

công tác kiểm soát kiểm soát thủ tục hành  tỉnh Vĩnh Phúc về “Kết luận kiểm tra 

giải quyết thủ tục hành chính đợt 1, năm 2020 tại các Chi nhánh văn phòng đăng 

ký đất đai huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”, để khắc phục những tồn 

tại, hạn chế, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, 

thị trấn trong việc giải quyết thủ tục hành chính nói chung và việc giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực đất đai nói riêng, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn  

Tổ chức quán triệt nghiêm túc Thông báo số 330/BC-ĐKT ngày 28/8/2020 

của Đoàn kiểm tra  công tác kiểm soát kiểm soát thủ tục hành  tỉnh Vĩnh Phúc (gửi 

kèm theo Văn bản này) đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ 

quan, đơn vị, địa phương mình, đồng thời có biện pháp khắc phục triệt để những 

tồn tại, hạn chế có liên quan được nêu trong Thông báo. 

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công, 

nghiêm túc trực tại bộ phận Một cửa, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, 

giải quyết, trả kết quả… các thủ tục hành chính theo quy định. 

2. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện 

Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo năng cao hiệu quả hoạt 

động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, 

đánh giá việc trực và làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được giao tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện huyện.  

Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính hàng năm theo quy định. Khẩn trương triển khai thực hiện việc kiểm 

tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện theo kế 

hoạch 26/KH-UBND ngày 20/02/2020 của UBND huyện. 
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2. Trưởng Phòng TN&MT, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD huyện 

Tăng cường phối hợp, tham mưu, giải quyết nhanh chóng, kịp thời các  

TTHC lĩnh vực Tài nguyên môi trường theo thẩm quyền và theo quy định của pháp 

luật; thực hiện cung cấp các hồ sơ dự án khi thực hiện thu hồi, giải phóng mặt bằng 

các dự án trên địa bàn để Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cập nhật 

chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định, đồng thời cập nhật, bổ sung giá đất trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt, điều chỉnh bảng giá đất hàng năm cho các khu vực 

đấu giá trên địa bàn để phục vụ công tác chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ gia 

đình, cá nhân. 

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường chỉ đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa cấp 

xã, thường xuyên đánh giá sự hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC 

tại bộ phận một cửa. 

Chỉ đạo công chức Địa chính - Xây dựng thực hiện tiếp nhận hồ sơ của công 

dân tại bộ phận một cửa, vào phần mềm một cửa dùng chung, vào sổ theo dõi, viết 

phiếu hẹn trả kết quả theo quy định. Chấm dứt ngay tình trạng gom hồ sơ, nộp cho 

Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hoặc nhận ủy quyền của người dân để nộp hồ 

sơ cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai không đúng quy định. 

Tăng cường phối hợp, phân công, bố trí công chức địa chính tham gia xác 

minh thực địa cùng  Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh huyện Tam Dương khi 

có yêu cầu hoặc đề nghị phối hợp. 

Trên đây là một số nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện, Yêu cầu các 

cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hạnh; 

- Sở TN&MT; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Văn phòng đăng ký đất đai chi nhanh TD; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phùng Mạnh Thắng 
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