ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LỘC THỌ
Số: 592/BC - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lộc Thọ, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trên lĩnh vực
Tài nguyên và Môi trường tháng 6 năm 2019.
Kính gửi: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường thành phố Nha Trang.
I. Tình hình giải quyết các hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực đất đai:
1/ Xác nhận ý kiến về hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân :
(Số liệu tính từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 tháng lập báo cáo)
STT Tên lĩnh vực

I. Hồ sơ Một cửa liên thông
1
Cấp mới giấy chứng
nhận lần đầu
2
cấp đổi giấy chứng
nhận
3
Chuyển mục đích sử
dụng đất
II. Dự án VLAP
Cấp mới giấy chứng
nhận lần đầu
cấp đổi giấy chứng
nhận

Số lượng hồ Số lượng hồ Số lượng hồ
sơ tồn tháng sơ
nhận sơ đã giải
trước
trong tháng quyết trong
tháng
1

II. Tình hình kiểm tra, xử lý vi phạm:
1/ Lập biên bản vi phạm hành chính:
Lĩnh vực đất đai
Lĩnh vực khoáng sản
Lĩnh vực tài nguyên nước
Lĩnh vực bảo vệ môi trường
Lĩnh vực hoạt động đo đạc và bản đồ

1

Số lượng hồ
sơ còn tồn
chuyển sang
tháng sau

2. Xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân cấp xã:…………………………….trường hợp.
3/ Phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, lập hồ
sơ chuyển lên cấp trên để xử lý: ………. Trường hợp.
III. Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Tài nguyên và
Môi trường, tranh chấp đất đai:
1. Đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường:
(Số liệu tính từ ngày 26 tháng trước đến ngày 25 tháng lập báo cáo)
STT Tên loại đơn thư Số lượng đơn
Số lượng
Số lượng
Số lượng
thư tồn tháng
đơn thư
đơn thư đã đơn thư còn
trước
nhận trong
giải quyết
tồn chuyển
tháng
trong tháng sang tháng
sau
1
Đơn Khiếu nại
2
Đơn tố cáo
2/ Đơn tranh chấp đất đai:
Tổng cộng
Đang giải
quyết

Đã giải quyết
Hòa giải không thành hướng dẫn
gửi đơn đến:
Tòa án
UBND thành phố

IV. Thực hiện công tác trọng tâm trong tháng:
…………………………………………………………………………………………
V. Ý kiến đề xuất kiến nghị:
V. Kiến nghị: ……………………………………………………..
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VTUB
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