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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính đất đai  

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Thạch An 

 

 

Theo Công văn số 36/VPĐKĐĐ, ngày 28/12/2022 của Văn phòng Đăng ký 

đất đai Chi nhánh Thạch An về việc trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của Ủy ban nhân dân huyện Thạch An. 

Căn cứ tình hình thực tế tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả của huyện, 

trong thời gian qua, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính đất đai của Văn phòng 

Đăng ký đất đai Chi nhánh Thạch An trên địa bàn huyện tăng đột biến, số lượng 

biên chế viên chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chỉ có 02 người dẫn đến việc 

tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đất đai bị quá tải, không đảm bảo 

thời gian giải quyết hồ sơ. 

Để khắc phục tình trạng nêu trên và đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ, Văn 

phòng HĐND và UBND huyện Thạch An trân trọng thông báo thời gian tiếp nhận, 

giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đất đai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của huyện Thạch An như sau: tiếp nhận hồ sơ vào thứ 2, 4, 6 trong tuần theo 

giờ hành chính. 

* Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 30/12/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

Văn phòng HĐND và UBND huyện Thạch An thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị và tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện và các tổ chức CT-XH; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐ VP HĐND và UBND huyện; 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (đưa tin); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Mã Vĩnh Quyết 
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