
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

 

Số:      /TB-UBND 

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                        Ngã Năm, ngày         tháng 10 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định  

thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm 

 

Thực hiện Bản cam kết trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác 

cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thị xã 

Ngã Năm; 

Thực hiện Công văn số 1722/UBND -TH ngày 05 tháng 8 năm 2022 của 

chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc nâng cao chất lượng công tác 

cải cách hành chính và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Sóc Trăng năm 2022 và 

những năm tiếp theo. 

Để tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, 

cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm chỉ 

đạo các ngành, đơn vị có liên quan rà soát, phối hợp thực hiện rút ngắn thời gian 

giải quyết 27 loại thủ tục hành chính so với quy định thời gian giải quyết thủ tục 

hành chính được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, cụ thể như sau: 

STT Tên thủ tục hành chính 

Thời gian giải quyết 

 theo Quyết định phê 

duyệt của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng 

Thời gian UBND thị 

xã và Phòng ngành 

thực hiện rút ngắn 

thời gian  giải quyết 

 

 

1 

 

Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 

03 ngày làm việc 

(Trường hợp cần phải 

xác minh thì thời hạn 

được kéo dài không quá 

06 ngày làm việc) kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ 

02 ngày làm việc 

(Trường hợp cần phải 

xác minh thì thời hạn 

được kéo dài không quá 

04 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ) 

2 Đăng ký kết hôn có yếu tố 

nước ngoài  

15 ngày làm việc 12 ngày làm việc 

 

3 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh 

 

03 ngày làm việc  

 

02 ngày làm việc 

4 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ 

15 ngày làm việc 10 ngày làm việc 

5 Điều chỉnh giấy phép xây dựng 

nhà ở riêng lẻ 

15 ngày làm việc 10 ngày làm việc 

6 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 10 ngày làm việc 07 ngày làm việc 

7 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 

15 ngày làm việc 10 ngày làm việc 

8 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

 

15 ngày làm việc 

 

10 ngày làm việc 



9 

 

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 

 

07 ngày làm việc 

 

05 ngày làm việc 

10 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 

 

07 ngày làm việc 

 

05 ngày làm việc 

 

11 

Cấp Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke 

 

05 ngày làm việc 

 

04 ngày làm việc 

 

12 

Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy 

phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke 

 

04 ngày làm việc 

 

03 ngày làm việc 

13 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư 

văn hóa hàng năm 

05 ngày làm việc 03 ngày làm việc 

14 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới”  

05 ngày làm việc 03 ngày làm việc 

15 Công nhận lại “Phường, Thị 

trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”  

05 ngày làm việc 03 ngày làm việc 

16 Hỗ trợ chi phí mai táng cho 

đối tượng bảo trợ xã hội  
05 ngày làm việc 04 ngày làm việc 

17 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về 

hỗ trợ chi phí điều trị người bị 

thương nặng ngoài nơi cư trú 

mà không có người thân thích 

chăm sóc 

03 ngày làm việc 02 ngày làm việc 

18 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng 

đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp  
05 ngày làm việc 03 ngày làm việc 

19 Đăng ký khai thác nước dưới 

đất 

10 ngày làm việc 07 ngày làm việc 

20 Xác nhận tiếp tục sử dụng 

đất nông nghiệp của hộ gia 

đình, cá nhân khi hết hạn sử 

dụng đất đối với trường hợp 

có nhu cầu  

04 ngày làm việc 02 ngày làm việc 

21 Đính chính Giấy chứng nhận 

đã cấp (thuộc thẩm quyền 

cấp huyện) 

05 ngày làm việc 04 ngày làm việc 

22 Đăng ký biến động về sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người 

được cấp Giấy chứng nhận (đổi 

tên hoặc giấy tờ pháp nhân, 

giấy tờ nhân thân, địa chỉ) 

10 ngày làm việc 

 

08 ngày làm việc 

23 Tặng Giấy khen của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp huyện về 

thành tích thực hiện nhiệm vụ 

chính trị 

20 ngày làm việc  15 ngày làm việc  



24 Kê khai, thẩm định tờ khai phí 

bảo vệ môi trường đối với 

nước thải 

10 ngày làm việc  07 ngày làm việc  

25 Chuyển trường đối với học sinh 

tiểu học 

10 ngày làm việc  07 ngày làm việc  

26 Thành lập trung tâm học tập 

cộng đồng 

15 ngày làm việc  13 ngày làm việc  

27 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em 

mẫu giáo 

24 ngày làm việc  20 ngày làm việc  

Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm trân trọng thông báo đến tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp được biết để liên hệ thực hiện thủ tục hành chính./.   
Nơi nhận:  
- Văn phòng UBND tỉnh: 

- Sở Nội vụ tỉnh; 

- Các ban, phòng, ngành thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, MC.                                                                                    

    

CHỦ TỊCH 

    

 

 

 

 

 

Kim Thái Phong 
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