
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHI LĂNG 

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  967/UBND-TNMT 
 

V/v phối hợp tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2022 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh. 

Chi Lăng, ngày 25 tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Nội 

vụ huyện; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

 Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tại Kế hoạch số 70/KH-

STNMT ngày 24/5/2022 về việc triển khai tuyên truyền cải cách hành chính của Sở 

Tài nguyên và Môi trường năm 2022. UBND huyện chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Nội vụ huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tuyên truyền trang bị kiến thức chuyên 

sâu cho đội ngũ công chức, viên chức, nhất là công chức địa chính, môi trường 

cấp xã về các nội dung, trình tự áp dụng giải quyết các TTHC của ngành tài 

nguyên và môi trường đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố đầu năm 20222 (thời gian thực hiện trong 

quý III-IV năm 2022). 

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ:  

2.1. Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai TTHC tại đơn vị 

mình; niêm yết công khai nội dung tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định 

hành chính;  

2.2. Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, tuyên truyền hỗ trợ hoạt động kiểm soát 

TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện giải quyết 

TTHC trên môi trường điện tử (hay còn gọi là mức độ 3, 4 để tiết kiệm thời 

gian, chi phí đi lại cho người dân, tổ chức). 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- Lưu: VT, TNMT, LAT. 

                                                                                    

CHỦ TỊCH 
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