
ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH 

HUYỆN ỦY TIỂU CẦN 

* 

Số 490-CV/HU 
Về việc tăng cường trách nhiệm thực thi 

công vụ và kiểm tra, giám sát kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 37/NQ-HĐND 

 ngày 07/7/2022 của Hội đồng  

nhân dân tỉnh Trà Vinh 

        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
          Tiểu Cần, ngày 28 tháng 7 năm 2022 

 
             Kính gửi:     - Ủy ban nhân dân huyện, 

- Các cơ quan, ban, phòng, ngành, đoàn thể,  

   hội đặc thù huyện, 

- Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, 

 

Căn cứ Công văn số:2057/STNMT-VPĐKĐ, ngày 20/7/2022 của Sở Tài 

nguyên và môi trường Trà Vinh “về việc phối hợp thực hiện Nghị quyết số 

37/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh”. Ban 

Thường vụ Huyện ủy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan, ban, phòng, 

ngành, đoàn thể, hội đặc thù huyện, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây: 

1. Tăng cường kiểm tra tinh thần, thái độ, trách nhiệm trong tiếp nhận và 

giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, kiên quyết xử lý mạnh mẽ nạn “cò 

đất”, “cò thủ tục hành chính” tại bộ phận một cửa xã, thị trấn và bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả huyện đảm bảo công bằng, bình đẳng cho mọi người dân 

tham gia thực hiện thủ tục hành chính, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

2. Chỉ đạo giám sát trách nhiệm chủ tịch Ủy ban nhân dân, công chức 

địa chính xã, thị trấn trong việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính với 

phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện. 

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện phối hợp 

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân huyện lập Tổ 

giám sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Ủy ban 

nhân dân huyện, trách nhiệm của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hàng 

tuần tổ chức giao ban để kiểm tra kết quả. 

4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt giải quyết các hồ sơ tồn đọng, đã trể hẹn 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện với mục tiêu giải 

quyết hết hồ sơ tồn đọng (hồ sơ nhận trước ngày 15/7/2022) và không để phát 

sinh hồ sơ trể tồn đọng mới. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, 

- Lưu Văn phòng Huyện ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 
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