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THÔNG BÁO 

Kết quả giải quyết hồ sơ đến hẹn trong tuần 18/2020 

và danh sách hồ sơ đến hẹn trong tuần 19 chưa trả kết quả 

tại Bộ phận TN&TKQ thị xã 

 

I. Lĩnh vực đất đai 

1. Kết quả giải quyết hồ sơ đến hẹn trong tuần 18/2020 (từ 27/4/2020 đến 

29/04/2020): 

Tổng số hồ sơ đến hẹn trả kết quả là: 10 hồ sơ thuộc thẩm quyền VPĐĐ, Sở 

TNMT ký, trong đó đã trả kết quả: 10 hồ sơ (Sớm hẹn: 07 hồ sơ; đúng hẹn:03 hồ sơ). 

2. hồ sơ đến hẹn trong tuần 19/2020 : 09 hồ sơ, trong đó: 

- Hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND thị xã ký: 03 hồ sơ (đang giải quyết) 

 - Hồ sơ thuộc thẩm quyền VPĐĐ, Sở TNMT ký: 06 hồ sơ, trong đó:  

+ Đã trả kết quả: 02 hồ sơ (Sớm hẹn) 

+ Đang giải quyết: 07 hồ sơ 

II. Lĩnh vực xây dựng và thẩm định dự án: 

1. Hồ sơ  đến hẹn trả kết quả trong tuần 18: Không có hồ sơ  

2. Hồ sơ đến hẹn trả kết quả trong tuần 19/2020: không có hồ sơ  

III. Lĩnh vực Tư Pháp: 06 hồ sơ (Đã trả kết quả sớm hẹn) 

IV.  Lĩnh vực LĐTB&XH:01 hồ sơ (Đang giải quyết). 

VII. Lĩnh Vực Đăng ký kinh doanh: 02 hồ sơ (Đang giải quyết). 

Thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận TN&TKQ theo Quyết định 

số 136/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 của UBND thị xã, Văn phòng HĐND-UBND thị 

xã thông báo kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ thị xã đến hẹn trong tuần 

18/2020 và sao gửi danh sách hồ sơ đến hẹn trong tuần 19/2020 chưa trả kết quả để các 

cơ quan liên quan biết nhằm thực hiện TTHC đảm bảo thời gian quy định. 

(Đính kèm danh sách hồ sơ đến hẹn trong tuần 19/2020 chưa trả kết quả) 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các phường, xã; 

- Bộ phận TN&TKQ; 

- Lưu: VP. 

           CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

                     Nguyễn Xuân Tăng 
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