
 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LINH 

 

Số:          /UBND-VP 

V/v tháo gở các khó khăn, vướng mắc 
trong giải quyết TTHC cho người dân 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Vĩnh Linh, ngày      tháng 02  năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng trị; 

- Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh; 

 

 

 

Căn cứ vào tình hình giải quyết các TTHC ở lĩnh vực Đất đai trong thời gian 

qua trên địa bàn huyện Vĩnh Linh xảy ra tình trạng hồ sơ bị tồn động nhiều, luôn 

trong tình trạng chậm trễ buộc người dân phải đi lại nhiều lần, gây bức xúc cho 

người dân, tổ chức (có báo cáo thống kê và biên bản làm việc kèm theo).  

Vậy, UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn 

phòng đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị xem xét chỉ đạo và chấn chỉnh kịp thời những 

tồn tại nên trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tổ chức, công dân khi thực 

hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn huyện 

Vĩnh Linh cũng như các dịch vụ công do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

huyện Vĩnh Linh thực hiện góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của tỉnh 

nhà. 

Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

Quảng Trị quan tâm chỉ đạo kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 

 - Như kính gửi; 

- TT PVHC Công tỉnh; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - CVP, Chuyên viên; 

 - Lưu: VT-VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Thái Văn Thành 
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