ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/CT-UBND

Đà Nẵng, ngày 09 tháng 10 năm 2008

CHỈ THỊ
Tăng cường công tác lãnh đạo, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng
chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực
đất đai tại các quận, huyện
_____________________

Trong những năm qua, UBND thành phố đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện
quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố và coi đây là
nhiệm vụ cấp thiết hiện nay, từ đó đã tạo những chuyển biến và hiệu quả nhất định
trong công tác này. Tuy nhiên, để đáp ứng tốt hơn việc nâng cao chất lượng phục vụ tổ
chức, công dân, lãnh đạo các cấp, các ngành cần phải tập trung chỉ đạo thực hiện tốt
hơn nữa, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo
kết quả kiểm tra tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai từ đầu năm
đến nay tại 28/56 phường, xã thì hồ sơ trễ hẹn bình quân toàn thành phố là 31,4%. Qua
phân tích, một phần là do nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn
thuộc về trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn tại xã, phường, quận, huyện; nhiều
quy định của thành phố về quy trình, thời gian, chứng từ lưu chuyển đã không được
phòng chuyên môn quận, huyện thực hiện nghiêm túc.
Để chấn chỉnh lại tình trạng nêu trên nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố nói chung và trong lĩnh vực
đất đai nói riêng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:
1. Chủ tịch UBND các quận, huyện:
a. Nâng cao vai trò người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND thành phố về công tác cải cách thủ tục hành chính; có biện pháp
theo dõi, giám sát, đôn đốc Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký
quyền sử dụng đất và các bộ phận có liên quan, các phường, xã thực hiện đúng các quy
định của UBND thành phố về quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ; quy định về tổ chức
và cập nhật sổ sách, chứng từ theo dõi trong quá trình giải quyết hồ sơ của tổ chức,
công dân.
b. Phân tích, đánh giá và có biện pháp xử lý dứt điểm những yếu kém, hạn chế, tồn
tại về công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai; củng cố các bộ phận
chuyên môn và rà soát đội ngũ công chức, viên chức tham gia công tác này, kiên quyết
thay thế cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu hoặc sai phạm
trong việc kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ…Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về
UBND thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 31 tháng 12 năm 2008.

c. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, động viên cán bộ, công chức nâng
cao ý thức trách nhiệm trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân
và công khai cơ chế để nhân dân cùng tham gia giám sát.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện tốt chức năng quản lý ngành, có giải
pháp hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các Phòng Tài nguyên và Môi trường,
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất và cán bộ địa chính phường, xã.
3. Sở Nội vụ có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo của
UBND các quận, huyện về việc thực hiện Chỉ thị này; trình UBND thành phố theo quy
định.
Yêu cầu Lãnh đạo UBND các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan
được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.
CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

