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UBND THỊ XÃ QUẢNG TRỊ 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 71/VP-TH 

Về việc phối hợp cung cấp số 

liệu và ban giao hồ sơ liên quan 

đến hoạt động tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả thị xã 

 

Thị xã Quảng Trị, ngày 06 tháng 5 năm 2020  

 

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan liên quan có TTHC  

                  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã. 

 

Thực hiện Thông báo số 43/TB-UBND ngày 29/4/2020 của UBND thị xã về 

việc thôi thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận TN&TKQ thị xã đối với ông Trần Anh 

Ngọc Dũng - Chuyên viên Phòng TN&MT thị xã và Thông báo số 67/TB-VP ngày 

29/4/2020 của Văn phòng HĐND-UBND thị xã về việc phân công nhiệm vụ công 

chức, viên chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ thị xã. Theo báo cáo của Bộ phận 

TN&TKQ thị xã đến nay có một số bộ phận chưa bàn giao hồ sơ, báo cáo không 

đúng thời gian quy định, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Bộ phận 

TN&TKQ. Để đảm bảo phối hợp thực hiện quản lý, điều hành, tổng hợp hồ sơ báo 

cáo theo quy định, Văn phòng HĐND-UBND thị xã đề nghị các cơ quan chủ động 

phối hợp 2 nội dung sau: 

1. Về bàn giao hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai, quản lý đô thị 

Đề nghị Thủ trưởng Phòng TNMT và Phòng QLĐT chỉ đạo các chuyên viên 

đã và đang phụ trách 2 lĩnh vực trên, sắp xếp thời gian bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài 

liệu và các phương tiện phục vụ tại Bộ phận TN&TKQ cho bà Phạm Thúy Lan (Tổ 

trưởng) trước 16h, ngày 06/5/2020 để tiếp nhận, tổng hợp, quản lý và trả kết quả 

theo quy định. Nếu sau thời gian trên, các bộ phận không bàn giao và cung cấp hồ 

sơ thì Bộ phận 1 cửa chốt hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả bắt đầu từ ngày 04.5.2020. 

Những hồ sơ tiếp nhận trước ngày 04.5.2020 (của 2 đơn vi) Bộ phận 1 cửa không 

chịu trách nhiệm. 

2. Về chấp hành chế độ báo cáo 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có TTHC tại Bộ phân TN&TKQ chỉ đạo các 

chuyên viên, nhân viên tổng hợp báo cáo số liệu theo các mốc thời gian sau: 

 - Báo cáo tuần: trước 14h ngày thứ 6 hàng tuần 

- Báo cáo tháng: trước ngày 20 hàng tháng 

- Báo cáo quý: trước ngày 13 tháng cuối quý 

- Báo cáo đột xuất khi có yêu cầu 

Gửi về đồng chí Phạm Thúy Lan để tổng hợp. 
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3. Các chuyên viên, nhân viên tại Bộ phận TN&TKQ thực hiện nghiêm túc 

các nội dung tại Thông báo 67/TB-VP ngày 29/4/2020 của Văn phòng HĐND-

UBND thị xã về việc phân công nhiệm vụ công chức, viên chức làm việc tại Bộ 

phận TN&TKQ thị xã 

Vì trách nhiệm chung, nhằm mục đích phục vụ nhân dân và các tổ chức đến 

giao dịch với mức hài lòng cao nhất, Văn phòng kính đề nghị Thủ trưởng các đơn 

vị có TTHC tại Bộ phận TN&TKQ thị xã quan tâm phối hợp thực hiện đảm bảo 

quy định, mọi vướng mắc, đề xuất của các bộ phận kịp thời thông tin về đồng chí 

Tổ trưởng tổng hợp. Giao đồng chí Phạm Thúy Lan tổng hợp, báo cáo các hoạt 

động liên quan tại Bộ phận TN&TKQ thị xã kịp thời, chất lượng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND; 

- Lưu: VT, LT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Tăng 
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