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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN Ý YÊN 
 

Số: 55/UBND-CNVPĐK 

V/v chấp hành nghiêm các quy định 

trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục 

hành chính về đất đai. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ý Yên, ngày  02  tháng 02 năm 2023 

 
 

Kính gửi:   - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

  - Thủ trưởng các cơ quan có liên quan.  

    

Thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản để tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đối với công chức cấp xã trong việc chấp 

hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao năng lực, thái độ, tinh thần trách 

nhiệm của cán bộ công chức trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành 

chính trong lĩnh vực đất đai. Việc tổ chức thực hiện của UBND cấp xã đã dần đi 

vào nề nếp, có hiệu quả. Tuy nhiên, ở một số địa phương trên địa bàn huyện còn 

nhiều phản ánh của người dân về việc chưa được hướng dẫn cụ thể trong việc 

thực hiện thủ tục hành chính dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian giải quyết, gây 

khó khăn để người dân phải chờ đợi trong thời gian dài mà không được xem xét, 

giải quyết. Để chấn chỉnh kịp thời nhằm khắc phục triệt để những tồn tại nêu 

trên của công chức Địa chính các xã, thị trấn, UBND huyện chỉ đạo:  

1. Đối với việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính:  

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, triển khai thực hiện việc 

tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ về thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Nghị định 

số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử. Trong đó tập trung thực hiện nghiêm những nội 

dung sau:  

- Yêu cầu việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 

theo Quyết định số 1686/QĐ-BTNMT ngày 01/9/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; Thủ tục hành 

chính được sửa đổi bổ sung; thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai; 

Quyết định số 2508/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh về công bố 

danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Thủ tục hành chính được sửa đổi 

bổ sung; Thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đất đai; Các Quyết định về 

công bố danh mục TTHC của UBND tỉnh quy định. Chấp hành nghiêm quy 

trình và thời gian giải quyết theo Quyết định số 1308/QĐ-UBND ngày 
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25/7/2022 của UBND tỉnh  về phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.  

- Tuyên truyền, khuyến khích người dân thực hiện thanh toán trực tuyến 

nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia theo 

quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.  

- Rà soát, cử cán bộ trực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND 

cấp xã có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ. 

2. Nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong việc 

giải quyết thủ tục hành chính: 

- Tăng cường chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành 

chính cho người dân, không để tình trạng kéo dài thời gian tiếp nhận giải quyết 

hồ sơ, làm phát sinh các tiêu cực nhũng nhiễu, gây bức xúc trong nhân dân.  

- Rà soát, tham mưu UBND huyện đề xuất sửa đổi, bãi bỏ các quy định về 

thủ tục hành chính được UBND tỉnh ban hành nhưng không còn phù hợp hoặc 

làm kéo dài thời gian thực hiện, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi 

thực hiện các giao dịch về đất đai. 

- Đề cao trách nhiệm và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, 

kỷ cương hành chính đối với công chức Địa chính trong công tác tiếp nhận hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.  

- Lãnh đạo, chỉ đạo, theo dõi, giám sát và quản lý chặt chẽ việc thực hiện 

của cán bộ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Việc giải quyết các 

TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Đặc biệt trú trọng việc kiểm 

tra, giám sát việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC về đất đai. Chịu trách nhiệm 

trước UBND huyện về kết quả hoạt của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đặc 

biệt là việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có biện pháp xử lý nghiêm đối 

với cán bộ công chức Địa chính có thái độ phục vụ không tốt, không thực hiện 

hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện hoặc có hành vi gây nhũng nhiễu 

phiền hà, gây chậm chễ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; Trường 

hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay về UBND huyện xem xét xử lý.  

3. Giao phòng Nội vụ, Thanh tra huyện, phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện: 

 Tổ chức kiểm tra (định kỳ, đột xuất) việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, đạo đức công vụ và trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại 

UBND các xã, thị trấn. Báo cáo, kiến nghị kịp thời với UBND huyện để xem xét 

hình thức kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân không nghiêm túc chấp hành các 
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quy định, tiếp tục để tái diễn những tồn tại hạn chế, vi phạm trong quá trình thực 

hiện các TTHC về đất đai.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn, các 

cán bộ công chức Địa chính các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện. Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan có liên quan phải hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để cán bộ vi phạm kỷ luật hoặc có đơn 

thư phản ánh, kiến nghị… liên quan đến việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính về đất đai./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP, CNVPĐK. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 

                    Trần Bình Định 
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