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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; 

Căn cứ các quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng; 

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, ban hành các kế hoạch phối hợp thực 

hiện rút ngắn thời gian giải quyết 15 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
 

Cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký hộ kinh doanh 

 

03 ngày làm việc  

 

02 ngày làm việc 

3 Cấp giấy phép xây dựng nhà 

ở riêng lẻ 

15 ngày làm việc 10 ngày làm việc 

4 Điều chỉnh giấy phép xây 

dựng nhà ở riêng lẻ 

15 ngày làm việc 10 ngày làm việc 

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

6 Cấp Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 

15 ngày làm việc 10 ngày làm việc 

7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 

 

15 ngày làm việc 

 

10 ngày làm việc 
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Cấp điều chỉnh Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai 

 

07 ngày làm việc 

 

05 ngày làm việc 



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 

9 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 

 

07 ngày làm việc 

 

05 ngày làm việc 
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Cấp Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke 

 

05 ngày làm việc 

 

04 ngày làm việc 

 

11 

Cấp Giấy phép điều chỉnh 

Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke 

 

04 ngày làm việc 

 

03 ngày làm việc 

12 Xét tặng danh hiệu Khu dân 

cư văn hóa hàng năm 

05 ngày làm việc 03 ngày làm việc 

13 Đăng ký khai thác nước dưới 

đất 

10 ngày làm việc 07 ngày làm việc 

14 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  

15 Kê khai, thẩm định tờ khai phí 

bảo vệ môi trường đối với 

nước thải 

10 ngày làm việc  07 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:  
- Các ban, phòng, ngành thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, MC.                                                                                    

    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Ngọc Huệ 
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