UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN PHÒNG

Số: 692

/VP-HCC

V/v thực hiện trả kết quả giải quyết
TTHC đất đai cho hộ gia đình, cá
nhân vào sáng thứ 7 hàng tuần

Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi;
- Bưu điện tỉnh.
Qua xem xét Báo cáo và đề nghị của Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh tại Báo cáo số 18/BC-HCC ngày 17/6/2020 báo cáo tình hình trả kết quả giải
quyết TTHC đất đai cho hộ gia đình, cá nhân sau 01 tháng triển khai thực hiện làm
việc sáng thứ 7 hàng tuần, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Việc trả kết quả giải quyết vào các ngày làm việc trong tuần cơ bản đáp
ứng được nhu cầu của người dân. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tăng cường bổ
sung thêm 01 nhân sự cho quầy trả kết quả, tăng được số lượng hồ sơ trả cho hộ
gia đình, cá nhân trong các ngày làm việc. Quy trình trả kết quả đã được cải thiện,
rút ngắn thời gian trả, không còn tình trạng người dân phải chờ đợi lâu để nhận kết
quả. Vì vậy, thống nhất với đề nghị của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
từ ngày 20/6/2020, dừng thực hiện việc trả kết quả giải quyết TTHC đất đai
cho hộ gia đình, cá nhân vào sáng thứ 7 hàng tuần.
2. Văn phòng UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp tích cực
của Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh
thành phố), Ngân hàng Vietcombank Quảng Ngãi, Bưu điện tỉnh trong việc triển
khai thực hiện làm việc sáng thứ 7 hàng tuần (từ ngày 16/5/2020 đến ngày
13/6/2020) phục vụ việc trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đất đai cho hộ gia
đình, cá nhân.
3. Đề nghị các cơ quan: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi; Báo
Quảng Ngãi; UBND thành phố; Đài Truyền thanh thành phố Quảng Ngãi phối hợp
thông báo đến hộ gia đình, cá nhân biết việc dừng trả kết quả giải quyết TTHC đất
đai vào sáng thứ 7 hàng tuần.
Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Chi cục Thuế khu vực Quảng Ngãi - Sơn Tịnh;
- UBND thành phố;
- Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh
- Văn phòng ĐKĐĐ - CN thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Truyền thanh thành phố Quảng Ngãi
- VPUB: CVP, PCVP, QTTV, KSTTHC, CBTH;
- Lưu: HCC.
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