UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HUẾ
Số: 558 /UBND-HCC
V/v triển khai thí điểm ủy quyền
tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Bộ
phận Một cửa hiện đại các xã,
phường trên địa bàn thành phố Huế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Huế, ngày 15 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường Thành phố;
- Trung tâm Hành chính công Thành phố;
- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố;
- UBND các phường thuộc thành phố.

Ngày 10/02/2020, UBND Tỉnh có Công văn số 906/UBND-HCC về việc
triển khai thí điểm ủy quyền tiếp nhận, trả kết quả TTHC tại Bộ phận Một cửa hiện
đại các xã, phường trên địa bàn thành phố Huế (đính kèm); UBND Thành phố yêu
cầu:
1. Trung tâm Hành chính công Thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Tài
nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và
UBND 27 phường thuộc thành phố tổ chức triển khai thực hiện thí điểm đồng bộ
quy trình “Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu” tại Bộ phận Một cửa hiện đại các
phường trên địa bàn thành phố Huế bắt đầu từ ngày 17/02/2020 đến ngày
17/8/2020.
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Thành phố bố trí nhân sự để hướng dẫn, hỗ trợ Trung tâm Hành chính công thành
phố trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm.
3. Giao bộ phận Công nghệ thông tin của Văn phòng HĐND và UBND
Thành phố phối hợp, hỗ trợ Bộ phận Một cửa hiện đại các phường để sớm hoàn
thiện hạ tầng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng để thực hiện thí điểm theo thời
gian quy định.
4. Giao Trung tâm Hành chính công Thành phố và UBND các phường tổ
chức công bố đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị, vướng mắc
trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ
trợ người dân thực hiện.
5. Sau đợt triển khai thực hiện thí điểm, yêu cầu UBND các phường có báo
cáo kết quả cũng như các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện gửi về
Trung tâm Hành chính công Thành phố trước ngày 22/08/2020 để tổng hợp, tham
mưu UBND Thành phố báo cáo UBND Tỉnh trước ngày 27/8/2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- TVTU;
- TTHĐND TP;
- Đ/c CT các PCTUBNDTP;
- Phòng Nội vụ TP;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- VP: LĐ,CV;
- Lưu VT.
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