
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LONG PHÚ         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 49/BC-UBND 

 
            Long Phú, ngày 15 tháng 3 năm 2021 

BÁO CÁO  

Tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích Quí I năm 2021 
 

Căn cứ Công văn số 264/STTTT-BCVT ngày 10/3/2021 của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; 

Ủy ban nhân dân huyện Long Phú báo cáo kết quả thực hiện tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích quý I năm 2021 trên 

địa bàn huyện như sau: 
 

STT Dịch vụ Bưu chính công ích 

Kết quả 

 thống kê 
Ghi chú 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Số lượng TTHC đã công bố triển khai 

dịch vụ BCCI 

Thủ 

tục 
22 

Cấp 

huyện có 

19 TTHC 

và cấp xã 

03 TTHC 

2 
Tổng số TTHC thực tế được tiếp nhận 

qua DVBCCI 

Thủ 

tục 
0  

3 
Tổng số TTHC thực tế được trả kết quả 

qua DVBCCI 

Thủ 

tục 
10  

4 
Tổng số hồ sơ thực tế được tiếp nhận qua 

DVBCCI 
Hồ sơ 0  

5 
Tổng số hồ sơ thực tế được trả kết quả 

qua DVBCCI 
Hồ sơ 68  

(1) 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai 
Hồ sơ 01  

(2) Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Hồ sơ 02  

(3) Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Hồ sơ 02  

(4) Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Hồ sơ 23  

(5) 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh. 
Hồ sơ 01  

(6) 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh. 
Hồ sơ 07  



 

2 

 

 

 

(7) 

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây 

dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy 

phép di dời công trình) đối với công trình, 

nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung 

tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích 

lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ 

các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy 

phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh 

và Ban quản lý các khu công nghiệp. 

Hồ sơ 10  

(8) 

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất. 

Hồ sơ 02  

(9) 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho 

thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ 

hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; 

tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, 

thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận. 

Hồ sơ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, 

tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế 

chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành 

án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; 

thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ 

GD, của vợ và chồng, của nhóm người sử 

dụng đất; đăng ký biến động đối với trường 

hợp hộ GD, cá nhân đưa quyền sử dụng đất 

vào doanh nghiệp. 

Hồ sơ 01  

                          KT.CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                          PHÓ CHỦ TỊCH  
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

 - CT, các PCT UBND huyện; 

 - Phòng Nội vụ, Phòng VH&TT;      

 - Lưu VT.         
 

                  Huỳnh Quốc Lâm 
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