
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số:         /UBND-VP 
Về việc báo cáo giải trình các thủ tục 

hành chính giải quyết quá hạn  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            

        Cẩm Xuyên, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Văn Phòng đăng ký đất đai chi nhánh TP HT - Cẩm Xuyên, 

- Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên, 

- Phòng Tài nguyên – Môi trường. 
 

 

Thời gian qua tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực Tài 

nguyên – Môi trường còn nhiều bất cập như: tình trạng giải quyết thủ tục hành 

chính quá hạn còn nhiều, số lượng hồ sơ trả về để bổ sung chiếm tỷ lệ lớn (cá 

biệt có những hồ sơ bổ sung nhiều lần), một số thủ tục hành chính còn yêu cầu 

bổ sung thêm thành phần hồ sơ ngoài quy định …đã gây khó khăn, phiền hà cho 

nhân dân khi đến giao dịch, làm giảm mức độ hài lòng của người dân và doanh 

nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước.  

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 

các đơn vị nêu trên khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, chấn chỉnh 

cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, tuyệt đối không để 

tình trạng hồ sơ quá hạn như đã diễn ra trong thời gian qua. 

2. Đối với hồ sơ đang giải quyết quá hạn khẩn trương giải quyết dứt điểm, 

tránh tình trạng quá hạn lâu ngày mà không giải quyết, đồng thời ban hành văn 

bản xin lỗi theo đúng quy định.  

3. Đối với các hồ sơ quá hạn, những hồ sơ yêu cầu bổ sung thêm thành 

phần hồ sơ ngoài quy định, hồ sơ trả về để bổ sung nhiều lần … phải có báo cáo 

giải trình cụ thể, trong đó nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, 

đơn vị liên quan và biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Báo cáo giải trình 

gửi về Chủ tịch UBND huyện (qua văn phòng HĐND – UBND huyện) trước 

ngày 05/7/2022. 

Giao Văn phòng HĐND – UBND huyện tổng hợp báo cáo Chủ tịch 

UBND huyện trước ngày 06/7/2022. 

Nhận được công văn yêu cầu đơn vị khẩn trương thực hiện kịp thời, nếu 

để tình trạng trên tiếp tục xẩy ra trách nhiệm trước hết thuộc về người đứng đầu 

đơn vị./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
Hà Văn Bình 
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