
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

           Số:   4308 /STNMT-VPĐKĐĐ 
V/v báo cáo kết quả giải quyết TTHC                                                                 

lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày  29  tháng 12 năm 2021         

 

Kính gửi: Sở Nội vụ 

   

Căn cứ Công văn số 64/SNV-CCHC ngày 11/01/2017 của Sở Nội vụ về 

việc kiểm tra, giám sát kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan trực tiếp 

đến doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trực tiếp đến doanh nghiệp, nhà đầu tư thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường 

trong tháng 12/2021 (đính kèm báo cáo kết quả). 

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tài 

nguyên và Môi trường gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Dũng; 

- Văn phòng Sở;  

- Lưu: VT, VPĐKĐĐ. 

KT.GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 

                      

 

                        Võ Hùng Dũng 

 

 

                         

                          

 

 

 



           

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   228/BC-STNMT An Giang, ngày  29  tháng 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 

XỬ LÝ HỒ SƠ CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ 

(Tháng 12/2021) 

 
 

 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 12/2021 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 131 100 82 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 49 100 

3 Tổng số hồ sơ trả trễ hạn trong tháng - -  

 

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

Nơi nhận: 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Nội vụ; 

- Báo An Giang; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin TNMT; 

- Lưu: VT, VPĐKĐĐ. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Hùng Dũng 



 

                                     

 

 

 

 

                                                                                                                                      




