
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                         

Số: 1728/UBND-NC                        Tam Bình, ngày 17  tháng  11 năm 2017 

V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện 

 

                                      Kính gửi:  

                                                   - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường;       

                                                   - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.                 

 

Thực hiện Quyết định số 2398/QĐ-UBND, ngày 08/11/2017 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Long. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ 

nội dung 02 (hai) thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, được công bố kèm theo Quyết định số 

2398/QĐ-UBND, ngày 08/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Căn cứ cách thức thực hiện của từng thủ tục hành chính được công bố tại 

Quyết định số 2398/QĐ-UBND, bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; Danh mục thủ tục hành 

chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính đã 

được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố.  

Đồng thời, chỉ đạo cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả niêm yết 

công khai đầy đủ danh mục, nội dung các thủ tục hành chính nêu trên tại Bộ phận 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.  

2. Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo cán bộ chuyên môn công 

khai bộ thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của huyện. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân huyện xem xét có ý kiến chỉ đạo thực hiện./.   

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Như trên;                                                                                              

- CT, PCT. UBND huyện;  

- CVP, các PCVP; 

- Thủ trưởng các ngành trực thuộc  

UBND huyện (để biết); 

- CT.UBND các xã- thị trấn (để biết); 

- QTM Văn phòng (để cập nhật); 

- NC Khối Nội chính; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Văn Dũng 

                                                                                                                                                                                        


		2017-11-17T07:59:29+0700




