
          UBND TỈNH AN GIANG       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƢỜNG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

             Số: 26/BC-STNMT                   An Giang, ngày 01 tháng 02 năm 2018 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƢ 

(Tháng 01/2018) 

 
 

 Thực hiện Kế hoạch 329/KH-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện việc giám sát và công bố kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

 Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

tháng 01/2018 như sau: 
 

Mẫu số 01 (Tiếp nhận và kết quả xử lý hồ sơ) 

STT Nội dung Số lượng 
Tỷ lệ xử lý hồ sơ 

(%) 
Ghi chú 

1 Tổng số hồ sơ tiếp nhận 139 100 40,3 % hồ sơ đang giải quyết 

(chưa tới hạn trả hồ sơ  

hoặc tạm ngưng do vướng mắc) 2 Tổng số hồ sơ trả đúng hạn trong tháng 82 59 

3 Tổng số hồ sơ trả trễ hạn trong tháng 01 0,7  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu số 02 (Thống kê hồ sơ xử lý trễ hạn) 

STT 
Tên doanh 

nghiệp 
Thủ tục 

Quy định thời gian xử lý 

hồ sơ 
Kết quả giải quyết 

Ghi chú 
Ngày nhận 

hồ sơ 

Ngày trả 

kết quả 

Ngày trả 

hồ sơ 

Số ngày trễ 

so quy định 

Bộ phận 

xử lý 

1 

Công ty 

TNHH 

MTV Trịnh 

Văn Phú 

Chuyển 

mục đích 

sử dụng 

đất 

30/10/2017 06/12/2017 29/01/2018 38 

 

Sở Tài 

chính, 

Công ty 

- Sở Tài chính xác định các 

khoản được trừ vào tiền thuê đất 

trễ. 

- Công ty không thống nhất số 

tiền thuê đất phải nộp và có 

phản ánh đến Ban hỗ trợ doanh 

nghiệp tỉnh để xem xét. 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của Sở Tài nguyên và Môi 

trường có thông tin tình trạng hồ 

sơ vướng mắc đến Công ty được 

biết tại Công văn số 

3263/STNMT-BPTN&TKQ 

ngày 15/12/2017. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường 

có báo cáo cụ thể hồ sơ này tại 

Công văn số 261/STNMT-

VPĐKĐĐ ngày 26/01/2018. 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường gửi các Sở, ngành tổng hợp./.  

 

 Nơi nhận:                         KT.GIÁM ĐỐC 

- Sở Thông tin và Truyền thông;            PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Sở Nội vụ;              

- Báo An Giang; 

- Lưu: VT, BPTN&TKQ.                    Nguyễn Trọng Thành   
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