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THÔNG BÁO 
Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hằng tuần  

để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang 
 

Thực hiện Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hằng tuần để tiếp 

nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. 

Để tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính 

cho tổ chức, người dân và doanh nghiệp được nhanh chóng, kịp thời, Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo việc tổ chức làm việc vào thứ bảy 

hằng tuần (trừ ngày lễ, ngày tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) 

để tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, bắt đầu từ 

thứ 7 ngày 16/7/2022 như sau:   

1. Các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả  

vào ngày thứ Bảy hằng tuần: 

1.1. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cả ngày thứ Bảy, 

gồm các cơ quan, lĩnh vực: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Lĩnh vực đất đai, gồm: Thu hồi đất, giao  

đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. 

- Sở Giao thông Vận tải: Lĩnh vực đường bộ, Lĩnh vực đường thủy nội 

địa. 

1.2. Tổ chức tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC vào một phần hai 

ngày thứ  Bảy (buổi sáng), gồm các cơ quan, lĩnh vực:  

- Sở Tư pháp: Lĩnh vực cấp phiếu lý lịch tư pháp. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. 

2. Thời gian làm việc, tiếp nhận và giải quyết TTHC:  

Thực hiện theo mục I nội quy Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-TTHCC ngày 25/10/2021 của Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang. 



 

 

2 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trân trọng thông báo đến các tổ 
chức, cá nhân biết, thuận tiện trong việc liên hệ công việc và giải quyết thủ tục 
hành chính./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (báo cáo); 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND huyện, thành phố; 
- UBND xã, phường, thị trấn; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Hội Doanh nghiệp trẻ; 
- CVP, PCVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm PVHCC tỉnh; 
- Báo Tuyên Quang;  
- Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Bưu điện tỉnh; 
- Lưu: VT, TTHCC(Hiếu) 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tạ Văn Dũng 
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