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

và Tổ Giúp việc huyện Phú Tân tháng 8/2021

1. Thực hiện nhiệm vụ Hỗ trọ’ Doanh nghiệp:

Trong tháng 8/2021 không phát sinh tiếp và làm việc với Doanh 
nghiệp, luỹ kế từ đầu năm là 5 lượt tiếp và làm việc.

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

Trong tháng 8/2021, UBND huyện thực hiện tiếp nhận và giải quyết 1.050 
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% (biêu gửi kèm). Lũy kế đã tiếp nhận và 
giải quyết 30.855 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 8/2021 của huyện Phú Tân, nay báo cáo./. NỊ>

Nơi nhận:
- Ban Hồ trợ Doanh nghiệp tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Cống thông tin điện tử tỉnh;
- Báo An Giang; Sở Nội vụ;
- Phòng VHTT, Nội vụ huyện;
-L ưu: VT.
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Mầu 02 (Tiếp nhận và kết quả xử lý hồ sơ của các huyện)
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1 Chi cuc Thuê 560 100 0
2 Phòng Tài nguyên —  Môi trường 0 100 0
3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 485 100 0
4 Phòng LĐ-TB&XH 0 100 0
5 Phòng Tài chính -  Kế hoạch 3 100 0

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