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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp 

và Tổ Giúp việc huyện Phú Tân tháng 6/2021

1. Thực hiện nhiệm vụ Hỗ trợ Doanh nghiệp:

Trong tháng 6/2021, ư ỷ  ban nhân dân huyện tổ chức tiếp 02 doanh 
nghiệp, luỹ kế 5 lượt tiếp và làm việc.

Ngày 28/5/2021, Uỷ ban nhân dân huyện tiếp và làm việc với Công ty 
Cổ phẩn Đầu tư Phát triển BĐS TNR HOLDINGS VIỆT NAM, Công ty cổ 
phần Đầu tư và Xây dựng thương mại An Thịnh để trao đổi về thực hiện Dự án 
Khu đô thị Phú Mỹ vấ Khu đô thị cao cấp An Thịnh.

2. Kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan doanh nghiệp:

Trong tháng 6/2021, UBND huyện thực hiện tiếp nhận và giải quyết 4.392 
hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
kinh doanh chủ yếu trên các lĩnh vực Đất đai, Môi trường, thuế, công thương, tư 
pháp.... tỷ lệ hoàn trả đúng hẹn 100% (biểu gửi kèm). Lũy kế đã tiếp nhận và 
giải quyết 27.446 hồ sơ.

Trên đây là kết quả hỗ trợ Doanh nghiệp và giải quyết hồ sơ, thủ tục liên 
quan doanh nghiệp, người dân tháng 6/2021 của huyện Phú Tân, nay báo cáo./.

Nơi nhận:
-  Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh; 
-V ăn  phòng UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo An Giang; Sở Nội vụ;
- Phòng VHTT, Nội vụ huyện;
- Lưu: VT.

Lê Nguyên Châu
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BÁO CÁO KẾT QƯẢ GIẢI QƯYÉT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, 
XỬ LÝ HỒ S ơ  CỦA DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU T ư, NGƯỜI DÂN

(Tháng 6/2021)
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Mâu 02 (Tỉêp nhận vả kêt quả xứ lý hô sơ của các huyện)

Stt Đon vi •
Tổng số hồ sơ tiếp 

nhân •

Tổng số hồ sơ trả 
đúng hạn trong 
tháng (tỷ lệ%)

Tổng số hồ sơ 
trả trễ hạn trong 

tháng (tỷ Iệ%)
Ghi chú

1 Chi cục Thuê 148 100 0
2 Phòng Tài nguyên -  Môi trường 1 100 0
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 1860 100 0
4 Phòng LĐ-TB&XH 0 100 0
5 Phòng Tài chính -  Kê hoạch 39 100 0

6 Phòng Kinh tê - Hạ tâng 27 100 0
7 Phòng Văn hóa -  Thông tin 2 100 0
8 Phòng Tư pháp 2315 100 0

Mẩu 04 (Thống kê nhũng hồ sơ xử lý trễ hạn)

Stt Tên hô soYDoanh 
nghiệp, hộ kinh

Thủ tục/Lĩnh 
vực giải quyết

Quy định thòi gian
x ử  l ý  hồ SO’
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doanh, ngưòi dân Ngày nhận 
hồ sơ

Ngày trả 
kết quá

Ngày trả 
-  hồ sơ

Sô ngày trê 
so quy định
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xử lý •
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