
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số: 2900/STNMT-VP 
V/v phê bình, nhắc nhở chậm tham mưu, 

ban hành văn bản  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

                  Hà Tĩnh, ngày 9  tháng 10 năm 2018 
 

                  

 

Kính gửi:   

- Thanh tra Sở 

- Phòng Quy hoạch - Giao đất 

- Phòng Khoáng sản 

 

Căn cứ bảng tổng hợp xử lý văn bản trên phần mềm theo dõi xử lý văn 

bản của UBND tỉnh và của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến thời điểm này 

việc thực hiện tham mưu xử lý văn bản của phòng Quy hoạch – Giao đất, Thanh 

tra Sở, phòng Khoáng sản còn một số văn bản đã quá hạn nhưng chưa xử lý (Có 

biểu kèm theo).  

Văn phòng UBND tỉnh đã nhắc nhở nhiều lần, Văn phòng Sở đã thông 

báo trong Chào cờ đầu tháng, tuy nhiên vẫn còn một số văn bản để quá hạn 

nhiều ngày chưa xử lý. 

Giám đốc Sở phê bình các phòng nêu trên, đặc biệt là các công chức được 

phân công tham mưu văn bản đã chậm hoàn thành nhiệm vụ làm ảnh hưởng đến 

kết quả xếp hạnh cải cách hành chính của toàn cơ quan.  

Yêu cầu các phòng, cá nhân liên quan rút kinh nghiệm, khẩn trương hoàn 

thành việc tham mưu xử lý văn bản và không để xẩy ra tình trạng chậm xử lý 

như đã nêu trên./. 

Nơi nhận:         
- Như trên;  

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, Chi cục; 

- Lưu: VT, VP. 

    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 



DANH SÁCH VẢN BẢN QUÁ HẠN CHƯA XỬ LÝ 

(Kèm theo công văn số: 2900/STNMT-VP ngày 9 tháng 10 năm 2018) 

 

TT Số ký hiệu Trích yếu Hạn xử lý Thời gian quá hạn Phòng Xử lý Chuyên viên xử lý 

4 
4168/UBND-NL2 

Ngày 13/7/2018 

V/v giải quyết khiếu nại liên quan đến 

đất đai của một số hộ dân thôn Yên 

Thọ, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) 

03/8/2018 
Quá hạn 67 ngày 

chưa xử lý 
Thanh tra Sở Nguyễn Duy Thép 

1 
5110/UBND-NL2 

Ngày 27/08/2018 

 

V/v kiểm tra, hướng dẫn, trả lời kiến 

nghị của BQL KKT tỉnh 

 

05/09/2018 
Quá hạn 34 ngày 

chưa xử lý 

QHGĐ 

Ngô Thị Thanh 

3 
5557/UBND-NC 

Ngày 14/9/2018 

V/v góp ý vào dự thảo Tờ trình của 

Bộ Quốc phòng và dự thảo Nghị định 

của Chính phủ 

19/09/2018 
Quá hạn 22 ngày 

chưa xử lý 
Hồ Nhật Lệ 

2 
5360/UBND-NL2 

Ngày 07/09/2018 

V/v thực hiện Đề án đóng cửa mỏ đất 

san lấp của Công ty Cổ phần vận tải 

Bích Hóa tại xã Thạch Ngọc, huyện 

Thạch Hà 

20/9/2018 
Quá hạn 19 ngày 

chưa xử lý 
Khoáng sản Đinh Sỹ Tráng 

 

        

 


