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

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 1663/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 30 tháng 6  năm 2017 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính và Danh mục     

thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết       

qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của               

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố,                      

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ;                              

các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ 

 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải 

quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Quản lý các khu chế 

xuất và công nghiệp Cần Thơ; các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, 

cụ thể: 

1. Phụ lục I: Danh mục 1.058 thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành. 

2. Phụ lục II: Danh mục 138 thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện. 

3. Phụ lục III: Danh mục 308 thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ bưu 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành. 

4. Phụ lục IV: Danh mục 57 thủ tục hành chính tiếp nhận qua dịch vụ bưu 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện. 

5. Phụ lục V: Danh mục 314 thủ tục hành chính không trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ngành. 
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6. Phụ lục VI: Danh mục 69 thủ tục hành chính không trả kết quả giải quyết 

qua dịch vụ bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, huyện. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện định kỳ 6 

tháng, hằng năm có trách niệm rà soát, trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết 

định công bố Danh mục theo đúng quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư 

pháp, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, 

Trưởng ban Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bưu điện TP; 

- VP UBND TP (3E); 

- Lưu: VT,ĐTS. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Thành Thống 
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