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V/v chấn chỉnh việc thực hiện thủ tục 

hành chính lĩnh vực đất đai. 

Chi Lăng, ngày  06 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chi Lăng; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Chi Lăng; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chi Lăng; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện Chi Lăng; 

- Chi cục Thuế khu vực I thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn. 

 

UBND huyện nhận được Công văn số 1099/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 

02/6/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về việc theo dõi thực hiện 

TTHC về lĩnh vực đất đai. Theo nội dung Công văn thì từ ngày 01/01/2022 đến 

ngày 05/5/2022 trên địa bàn huyện có: 04 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lần đầu (trong tổng số hồ sơ tiếp nhận là 136 hồ sơ) xử lý quá hạn so 

với thời gian thực hiện quy định tại thủ tục hành chính; 34 hồ sơ chuyển mục 

đích sử dụng đất (trong tổng số hồ sơ tiếp nhận là 152 hồ sơ) xử lý quá hạn so 

với thời gian thực hiện quy định tại thủ tục hành chính. Nguyên nhân chậm được 

chỉ ra là: có hồ sơ do cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định 

chưa kịp tiến độ; có hồ sơ do người dân chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính; có 

hồ sơ do UBND cấp xã thẩm định chậm (hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất lần đầu).  

Riêng đối với 34 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất được xác định chậm 

muộn thì UBND huyện đã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra, 

kết quả cho thấy toàn bộ các hồ sơ đã được UBND huyện ban hành Quyết định 

cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai đảm bảo đúng và trước thời hạn quy định thực hiện thủ tục 

hành chính. Tuy vậy vẫn bị đánh giá là chậm, muộn do các nguyên nhân như sau: 

- 11 hồ sơ đã hoàn thành trả hồ sơ cho người sử dụng đất bằng bản giấy 

đúng và trước thời hạn. Tuy nhiên, do chậm luân chuyển hồ sơ trên cổng dịch vụ 

hành chính công giữa các bộ phận tham gia thực hiện thủ tục hành chính; 

- 23 hồ sơ chậm trả kết quả cho người sử dụng đất: 

+ 01 hồ chậm do cần hực thiện công tác nghiệp vụ Chi cục Thuế khu vực I; 

+ 01 hồ sơ chậm trong thực hiện nghiệp vụ của viên chức Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký đất đai huyện; 

+ 03 hồ sơ chậm chuyển thông tin thực hiện nghĩa vụ tài chính của Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

+ 18 hồ sơ chậm do người sử dụng đất chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính. 
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Để khắc phục, chấn chỉnh tình trạng nêu trên, UBND huyện yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

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

huyện Chi Lăng, Chi cục Thuế khu vực I triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công 

tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo phòng, đơn vị, tổ chức trực thuộc trong việc 

thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, thực thi công vụ trong công tác hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi, 

phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận đất đai và giải quyết các TTHC; 

Quán triệt công chức, viên chức và người lao động khắc phục triệt để những tồn 

tại, hạn chế nêu trên trong việc giải quyết TTHC đảm bảo chất lượng, đúng thời 

gian quy định; Thực hiện kiểm tra, xác định trách nhiệm và xử lý vi phạm của cá 

nhân, tổ chức nếu để xảy ra chậm muộn hồ sơ đến mức phải xử lý theo quy định. 

2. Ngoài thực hiện nội dung nêu trên thì Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện, UBND các xã, thị trấn và Giám đốc Chi nhánh Văn phòng 

Đăng ký đất đai huyện thực hiện các nội dung sau: 

2.1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND các xã, thị trấn phối 

hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện theo dõi, thống kê kết quả 

thực hiện các hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền, các vướng mắc cần xin ý kiến cấp 

có thẩm quyền giải quyết; hàng tháng cung cấp số liệu cho Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Sở Tài 

nguyên và Môi trường cùng theo dõi (cụ thể: tiếp nhận bao nhiêu hồ sơ, đã giải 

quyết bao nhiêu hồ sơ, trong đó đúng hạn, chậm hạn; đang giải quyết bao nhiêu 

hồ sơ, trong đó chưa đến hạn, quá hạn); các hồ sơ quá hạn đã giải quyết và đang 

giải quyết cần phân tích rõ nguyên nhân, lý do chậm hạn (nêu rõ tên, đơn vị cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động giải quyết chậm hạn) để kịp thời 

đôn đốc, quán triệt thực hiện theo quy định. 

 2.2. Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện tiếp tục chỉ 

đạo quyết liệt các nội dung, văn bản yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh, UBND huyện về kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao mức độ 

hài lòng của người dân khi tiếp cận đất đai, thực hiện các TTHC không để chậm 

muôn. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện TTHC bao gồm cả thẩm quyền cấp 

huyện gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua Văn phòng Đăng ký đất đai 

trước ngày 25 hàng tháng). 

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; 

- Lưu: VT, TNMT (LAT). 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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