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THÔNG BÁO 

Kết quả giải quyết hồ sơ trong tuần 21/2020 

và danh sách hồ sơ đến hẹn trong tuần 22 tại Bộ phận TN&TKQ thị xã 

 

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; trên cơ sở báo cáo tổng hợp của 

các bộ phận và các cơ quan, đơn vị; Văn phòng HĐND-UBND thị xã báo cáo kết 

quả giải quyết hồ sơ đến hẹn trong tuần 21/2020 và thông báo danh sách hồ sơ đến 

hẹn trong tuần 22 tại Bộ phận TN&TKQ thị xã như sau: 

I. Lĩnh vực Đất đai 

1. Kết quả giải quyết hồ sơ đến hẹn trong tuần 21/2020 (từ ngày 18/5-

22/5/2020): Tổng số hồ sơ đến hẹn trả kết quả trong tuần 21/2020 là: 24 hồ sơ 

(thuộc thẩm quyền Chi nhánh VPĐĐ, Sở TMT ký), trong đó: 

- Gia đình xin rút hồ sơ: 01 hồ sơ (Hồ sơ ông Phan Văn Huệ ở địa chỉ: Khu 

phố 8, Phường 3) 

- Trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: 02 hồ sơ: 

+ Hồ sơ ông Ngô Ngọc Long (Khu phố 3, Phường An Đôn): trả theo công 

văn số 153/CV-CN TXQT ngày 18/5/2020 của Chi nhánh VPĐK thị xã. 

+ Hồ sơ ông Phan Xiển (Khu phố 3, Phường An Đôn): trả theo công văn số 

154/CV-CN TXQT ngày 19/5/2020 của Chi nhánh VPĐK thị xã. 

- Đã trả kết qủa: 21 hồ sơ (Sớm hẹn: 12 hồ sơ; Đúng hẹn: 09 hồ sơ) 

 2. Hồ sơ đến hẹn trong tuần 22/2020 là: 43 hồ sơ 

2.1. Hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND thị xã ký: 06 hồ sơ, trong đó: 

- Đã trả kết quả: 02 hồ sơ(Sớm hẹn) 

- Đang giải quyết: 04 hồ sơ 

2.2. Hồ sơ thuộc thẩm quyền VPĐK, Sở TNMT ký: 37 hồ sơ, trong đó: 

- Trả hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết: 02 hồ sơ, cụ thể: 

+ Hồ sơ ông Võ Trì (Khu phố 7, Phường 3 ): trả theo công văn số 149/CV-

CN TXQT ngày 19/5/2020 của Chi nhánh VPĐK thị xã. 

+ Hồ sơ ông Nguyễn Dũng (Khu phố 2, Phường 3): trả theo công văn số 

162/CV-CN TXQT ngày 22/5/2020 của Chi nhánh VPĐK thị xã. 

- Đã trả kết quả: 18 hồ sơ (Sớm hẹn) 

- Đang giải quyết: 17 hồ sơ. 



3. Hồ sơ trễ hẹn chuyển từ tuần 20 sang: 01 hồ sơ (thuộc thẩm quyền 

UBND thị xã ký): Hồ sơ ông Nguyễn Văn Tuấn ở địa chỉ: Khu phố 3, phường An 

Đôn. 

II. Lĩnh vực xây dựng 

1. Hồ sơ đến hẹn trong tuần 21/2020 là: 10 hồ sơ (Đã trả kết quả: Sớm hẹn) 

2. Hồ sơ đến hẹn trong tuần 22/2020 là: 06 hồ sơ (Đã trả kết quả: Sớm hẹn) 

III. Lĩnh vực Tư pháp 

Hồ sơ đến hẹn trong tuần 21/2020: 41 hồ sơ, trong đó: 

- Chứng thực: 37 hồ sơ (Đúng hẹn) 

- Trích lục: 04 hồ sơ (Đúng hẹn) 

IV. Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh, Lao động - Thương binh & xã hội 

1. Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: 

1.1. Hồ sơ đến hẹn trong tuần 21/2020: 04 hồ sơ (Đã trả kết quả: Sớm hẹn) 

1.2. Hồ sơ đến hẹn trong tuần 22/2020: 04 hồ sơ (Đang giải quyết) 

2. Lĩnh vực Lao động - Thương binh & xã hội: Không có hồ sơ. 

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 báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ thị xã đến 

hẹn trong tuần 21/2020 và Thông báo danh sách hồ sơ đến hẹn trong tuần 22/2020 

để các cơ quan liên quan biết để thực hiện TTHC đảm bảo thời gian quy định./. 

(Đính kèm danh sách hồ sơ đến hẹn trong tuần 21 và 22/2020) 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Văn phòng HĐND-UBND thị xã; 

- Các cơ quan có TTHC tại 1 cửa; 

- Bộ phận TN&TKQ thị xã; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VP. 

           CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

        Nguyễn Xuân Tăng 
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