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BÁO CÁO 
Tình hình hoạt động của Bộ phận Một cửa. 

(Từ 16/8/2021 – 15/9/2021). 
 

1. Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thị xã  

LĨNH VỰC 

 

Hồ sơ nhận giải quyết KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết 
Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Kỳ 

trước 
chuyển 

qua 

Mới 

tiếp 
nhận 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 
hạn 

Trả 

quá 
hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 
hạn 

Quá 
hạn 

Lĩnh vực đất đai           

Cấp giấy lần đầu 02 0 02 00 00 0 02 02 0 

Đăng ký biến động 05 0 05 01 01 0 04 04 0 

Hộ tịch 2 0 2 2 2 0 0 0 0 

Thành lập hoạt 
động kinh doanh 

43 0 43 43 43 0 0 0 0 

Giáo dục & ĐT 3 0 3 3 3 0 0 0 0 

Bảo trợ xã hội 20 0 20 20 20 0 0 0 0 

Môi trường 2 0 2 2 2 0 0 0 0 

Tổng cộng 77 0 77 71 71 0 6 6 0 

 
Ghi chú:   

- Các lĩnh vực còn lại không có hồ sơ. 
- Hồ sơ đã giải quyết trễ hạn: Không 

- Hồ sơ quá hạn chưa giải quyết: Không. 

2. Hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an thị xã:  

LĨNH VỰC 

 

Hồ sơ nhận giải quyết KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết 
Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Kỳ trước 

chuyển qua 

Mới 
tiếp 

nhận 

Tổng 

số 

Trả 
đúng 

hạn 

Trả 
quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 
đến 

hạn 

Quá 

hạn 
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Ghi chú:  Vì lý do dịch Covid 19, nên trong thời gian này Công an thị xã 

không tiếp nhận hồ sơ. 

3. Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3 
- Tổng số DVCTT mức độ 3: 52 dịch vụ. 
- Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) 

qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong kỳ: 0. 

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

- Tổng số DVCTT mức độ 4: 13 dịch vụ. 
- Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến (hồ sơ trực tuyến) 

qua các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong kỳ: 68. 

6. Kết quả gửi thư xin lỗi 

Số lượng thư xin lỗi các cơ quan, đơn vị giải quyết hồ sơ sai sót, trễ hạn gửi 
cho tổ chức, công dân qua Bộ phận Một cửa: Không.  

7. Tình hình niêm yết công khai thủ tục hành chính 
Cập nhật, niêm yết công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định. 

8. Đánh giá việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính 
Thực hiện việc lấy phiếu khảo sát, đánh giá giải quyết thủ tục hành chính 

theo Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh. 

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Bộ phận Một cửa từ 16/8/2021 
đến 15/9/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ Tịch, PCT. UBND thị xã; 
- Công an thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 
- Chánh, Phó CVP + Linh, Minh; 
- Lưu: BPMC. 

TRƯỞNG BỘ PHẬN 
 

 
 

 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

Lê Hoàn Nguyên 
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