
STT Họ tên Đơn vị Chức vụ Mã số hồ sơ Nguyên nhân
Ghi 

chú

1 Quách Hữu Chí Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nhân viên đo đạc 000.00.24.H01-220701-0042

2 Quách Hữu Chí Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nhân viên đo đạc 000.00.24.H01-220701-0041

3 Quách Hữu Chí Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nhân viên đo đạc 000.00.24.H01-220722-0004

4 Cao Xuân Điệu UBND xã Nhơn Hội Chủ tịch 000.00.24.H01-220613-0014 UBND xã chậm kết thúc công khai

5 Cao Xuân Điệu UBND xã Nhơn Hội Chủ tịch 000.00.24.H01-220712-0018 UBND xã chậm kết thúc công khai

6 Huỳnh Văn Thích UBND xã Quốc Thái Chủ tịch 000.00.24.H01-220702-0001 UBND xã chậm kết thúc công khai

7 Nguyễn Văn Dũng UBND xã Phú Hữu Chủ tịch 000.00.24.H01-220628-0029 UBND xã chậm kết thúc công khai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Phú, ngày 5 tháng 9 năm 2022

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN AN PHÚ

DANH SÁCH 

Cán bộ, công chức, viên chức giải quyết chậm, muộn hồ sơ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực 

trong giải quyết thủ tục hành chính tháng 8 năm 2022

            Thực hiện Công văn số 911/UBND-TH ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành 

chính theo Nghị quyết 85/NQ-CP, Ủy ban nhân dân huyện An Phú công bố sanh sách như sau:

TL. CHỦ TỊCH

CHÁNH VĂN PHÒNG

Huỳnh Hưng Thượng

Theo qui định việc tách thửa trên 5 thửa 

đất cần phải xác minh hiện trạng dẫn đến 

trễ hạn so với qui định. Chi nhánh đã làm 

việc với chủ sử dụng về thời gian trả kết 

quả

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện;  

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Lưu: VT.


