
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:         /STNMT-VP 

V/v: Gia hạn giải quyết kiến nghị 

của cử tri. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

      Bắc Kạn, ngày 30 tháng 3 năm 2018 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh  

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6632/UBND-THVX ngày 

29/12/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thực hiện 03 việc (tham mưu 

giải quyết kiến nghị của cử tri tại các Mục IV.1, IV.2, IV.5 của Báo cáo số 471/BC-

UBND ngày 03/12/2017). Đến nay đã thực hiện xong một việc (Mục IV.5) và có 

báo cáo tại Văn bản số 445/STNMT-CCBVMT ngày 29/3/2018; hai việc chưa thực 

hiện xong, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị gia hạn như sau: 

Việc 1. Đề nghị của cử tri Nông Văn Đổi, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đông 

Viên, huyện Chợ Đồn "Trường hợp không có chủ trương xây dựng nhà máy chế 

biến dong giềng tại xã Đông Viên thì trả lại đất cho các hộ dân". 

Thời gian gia hạn: 90 ngày (Do yêu cầu phải tiến hành thanh tra, đề nghị 

không áp dụng thời gian gia hạn theo Quy định giải quyết kiến nghị của cử tri ban 

hành kèm theo Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND). 

Phương hướng giải quyết: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng nhà máy chế biến miến dong tại xã Đông Viên, huyện Chợ Đồn của 

Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Phong Tân An; căn cứ kết quả thanh tra, đề xuất 

phương án giải quyết. 

Việc 2. Đề nghị của cử tri Dương Văn Sơn, thôn Khuổi Nộc, xã Lương 

Thượng, huyện Na Rì "UBND tỉnh xem xét miễn nộp phí đo đạc, lập bản đồ địa 

chính đối với hộ nghèo". 

Thời gian gia hạn: 30 ngày. 

Phương hướng giải quyết: Thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chương 

trình hành động số 11-CTr/TU ngày 23/01/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp 

tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của các đơn vị sự nghiệp công lập "Xác định dịch vụ công do ngân sách nhà nước 

phải bảo đảm, nhất là đối với xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn" trình UBND tỉnh quyết định. 



 

 

UBND tỉnh quy định giá dịch vụ sự nghiệp công; đồng thời thực hiện tốt chính 

sách về giá nhằm hỗ trợ khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Giá năm 2012. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh chấp thuận./. 

 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Chi cục BVMT; 

- Phòng ĐĐ, VP ĐKĐĐ; 

- Chánh VP; 

Gửi bản giấy: 

- VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT (12b). 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Kỳ 
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