
 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 
                            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:              /UBND-KSTTHCNC    

V/v xây dựng quy trình điện tử thực 

hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất 

đai thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 
 

 

      Thanh Hóa, ngày       tháng  11  năm 2020 

 

                    

        Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

             

UBND tỉnh nhận được Công văn số 7692/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 

09/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng quy trình điện tử 

thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đúng quy định tại Điều 3 

Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh; chủ 

trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu xây dựng quy trình 

điện tử lĩnh vực đất đai (thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tiếp nhận tại Bộ 

phận một cửa cấp huyện hoặc cấp xã) phù hợp với mô hình, tổ chức của Chi 

nhánh Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả  triển khai trước ngày 20/12/2020. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC bảo đảm đầy đủ các bước giải quyết thủ tục hành chính liên thông nhiều 

cấp, nhiều ngành, nhiều cơ quan; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tái 

cấu trúc quy trình điện tử phù hợp với các hướng luân chuyển hồ sơ đất đai của 

Chi nhánh; hướng dẫn các Chi nhánh phối hợp với Bộ phận một cửa cấp huyện, 

cấp xã và các đơn vị có liên quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ đất đai bảo đảm thời 

gian, trình tự theo quy định. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bố trí nơi 

tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; 

sử dụng phần mềm một cửa điện tử để tiếp nhận, trả kết quả, thu phí, lệ phí...; 

chỉ đạo Bộ phận một cửa UBND cấp huyện, cấp xã thường xuyên theo dõi, giám 

sát, đánh giá việc tiếp nhận, trả kết quả của Chi nhánh theo chức năng, nhiệm 
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vụ, quyền hạn đã được quy định tại Điều 8 Nghị định số Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP và bảo đảm đúng quy chế hoạt động của Bộ phận một cửa tại 

đơn vị; báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường những nội dung có liên quan đến 

việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC của Chi nhánh./.   
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- PCT UBD tỉnh Nguyễn Văn Thi (để b/c); 

- Lưu: VT, KSTTHCNC.  

 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

    

 

 
             

        Nguyễn Trọng Trang 
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