
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 
 

Số: 35/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày 05 tháng 4 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận  

và trả kết quả huyện Bắc Yên 
 

 

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh Sơn 

La về việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên thông báo: 

 1. Kể từ ngày 05/4/2021, UBND huyện Bắc Yên triển khai tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 29 thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. 

(Có danh mục kèm theo) 

2. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (gửi 

hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống Bưu điện) đối với các TTHC 

tại thông báo này trực tiếp ra trụ sở Bưu điện gần nhất thực hiện đăng ký dịch vụ 

hoặc qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bắc yên để đăng ký dịch vụ. 

3. Mọi ý kiến đóng góp hoặc cần giải đáp vui lòng liên hệ: Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả huyện Bắc Yên. Địa chỉ: tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên, 

tỉnh Sơn La, điện thoại: 02123.860.869 để được hỗ trợ và giải quyết. 

4. Thông báo này thay thế Thông báo số 160/TB-UBND ngày 25/9/2020 của 

UBND huyện Bắc Yên về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bắc Yên. 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức 

và cá nhân biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- Bưu điện huyện Bắc Yên; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

  

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Kỳ 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 35/TB-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND huyện Bắc Yên) 

 

TT Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Ghi chú 

1  

Công thương 

Cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  

2  Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh  

3  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

 

4  Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu  

5  Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  

6  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  

7  Giao thông đường 

thủy 

Đăng ký lần đầu, đăng ký lại phương tiện đường thủy nội địa  

8  Cấp, xóa giấy chứng nhận phương tiện đường thủy nội địa  

9  
Xây dựng 

Cấp Giấy phép xây dựng   

10  Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng  

11  
 

Hợp tác xã 

 

Thủ tục Đăng ký hợp tác xã 

 

12  

Hộ kinh doanh 

Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh  

13  Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh  

14  Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  

15  Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh  

16  Bảo trợ xã hội Thủ tục thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ  



   

TT Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Ghi chú 

xã hội 

17  Thủ tục hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội  

18  

Người có công 

Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng 

từ trần 

 

19  Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ  

20  Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ  

21  Công chức, viên 

chức 

Thủ tục thi tuyển viên chức  

22  Thủ tục xét tuyển viên chức  

23  

Hộ tịch 

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài   

24  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài  

25  Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  

26  Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch.  

27  Văn hóa Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan 

quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) 

 

28  
Thông tin – 

Truyền thông 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử công cộng 

 

29  Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng 
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