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Ngày
tháng
nhận
PAKN
03/7/20
18

25/7/20
18

Tên cá nhân, tổ
chức gửi PAKN

Địa chỉ, số
điện thoại

Nguyễn
Văn
Mạnh – Phó
Chánh
Văn
phòng huyện Tủa
Chùa

0913 319 689

Hình thức
gửi PAKN

Tóm tắt nội dung PAKN

Người
tiếp
nhận
PAKN
Trịnh
Thị
Thanh
Nga

Trình tự thực hiện thủ tục
Thành lập trường phổ thông
dân tộc bán trú (BGD-DBI285388) được chuẩn hóa tại
Quyết định số 409/QĐUBND ngày 15/5/2018
không yêu cầu gửi đề án
đến Sở Nội vụ và Sở Giáo
dục và đào tạo. Tuy nhiên,
tại
Công
văn
số
2349/UBND-NC
ngày
18/8/2017 của UBND tỉnh
Điện Biên lại gửi đề án đến
sở Nội vụ và Sở Giáo dục
và đào tạo. Đề nghị, UBND
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh
xem xét, hướng dẫn để giải
quyết TTHC
Ông Nguyễn Văn 0972688 999
Điện thoại Ngày 16/5/2018, tôi đã nộp Nguyễn
Ninh
(Thôn Hồng
tiền tạm ứng đo đạc tại Chi Thị Vân
Cúm,
xã
nhánh Văn phòng Đăng ký Anh
Thanh
An,
quyền sử dụng đất huyện
Email

Kết quả xử lý

VB đi
của VP

Sở GD&ĐT đã có
công văn số
1422/SGDDTTCCB ngày
18/7/2018

Văn
bản số
443/VP
UBKSTT
ngày
10/7/20
18

Chi nhánh Văn Cv số
phòng đăng ký đất 481/VP
đai huyện Điện Biên
UBkhông tiếp nhận đơn KSTT

huyện
Biên);

3

24/8/20
18

Điện

Ông Phạm Văn C9B xã
Dưỡng
Thanh Xương
- huyện Điện
Biên - tỉnh
Điện Biên

0947 376
667

Điện Biên. Tuy nhiên, đến
nay tôi vẫn chưa được đo
đạc để thực hiện quyền của
người sử dụng đất.
Hỏi: Tại sao đến nay vẫn
chưa đo cho tôi? Tại sao
không có hẹn ngày trả kết
quả? Trong khi tôi đã 2 lần
đến gặp đồng chí Huyền để
đề nghị đo đạc.
Tháng 4 năm 2017, tôi đã Nguyễn
nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp Thị Vân
nhận và trả kết quả, để trích Anh
đo địa chính mảnh đất tại
địa chỉ C9b xã Thanh
Xương. Văn phòng đăng ký
quyền sử dụng đất chi
nhánh huyện Điện Biên đã
thực hiện đo năm 2017
nhưng đến nay chưa trả kết
quả. Tôi và một số người
khác đã lên Văn phòng
đăng ký quyền sử dụng đất
chi nhánh huyện Điện Biên
gặp chị Nguyễn Thị Huyền
5 lần, mỗi lần gặp chị
Huyền đều hẹn vài ngày sau
sẽ trả kết quả. Đến hôm
nay, tôi lên gặp chị Huyền
đã đưa trích đo nhưng

đề nghị trích đo địa ngày
chính của công dân 30/7/20
có tên và địa chỉ như
18
trên (Công văn số:
634/STNMTVPĐKĐĐ
ngày
10/8/2018)

Là trích đo địa chính
Văn
phục vụ công tác
bản
kiểm tra, k phải là số543/
công tác giải quyết VPUBTTHC, Sở TNMT đã KSTT
có
vb
số ngày
742/STNMT29/8/20
VPĐKĐĐ
ngày
18
13/9/2018 trả lời
công dân

4

10/9/20
18

Ông Lò
Sung

Văn Bản Tấu – thị
trấn Tuần Giáo
– huyện Tuần
Giáo

01683459
608

không có dấu của cơ quan
pháp lý. Tôi hỏi chị Huyền
trả lời là không xác định
được loại đất, sau đó chị lại
hẹn thứ 4 tuần sau sẽ trả lời.
(Có 41 hộ đề nghị trích đo
bản đồ, trong đó gồm:
Nguyễn Duy Chinh, Nông
Văn Thắng, Đào Văn Ninh,
Hoàng Văn Minh, Nguyễn
Xuân Hai).
Đề nghị Sở Tài nguyên và
môi trường trả lời:
- Tại sao chưa trả kết quả và
tại sao không xác định được
loại đất?
- Tại sao thời hạn trả kết
quả lại lâu như vậy?
UBND thị trấn Tuần Giáo Nguyễn UBND huyện Tuần CV số
từ chối công chứng biên bản Thị Vân Giáo đã có buổi làm 2590/U
họp gia đình của ông
Anh
việc với cá nhân ông BNDLò Văn Sung. Sau KSTT
buổi làm việc ông ngày
Lò Văn Sung thừa 14/9/20
nhận do chưa hiểu rõ
18
trình tự thủ tục
chứng thực hợp
đồng, giao dịch nên
đã làm đơn xin rút
đơn (1316/UBND-

TP ngày 20/9/2018)

