
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN YÊN CHÂU 
 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Yên Châu, ngày         tháng 3 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính của huyện Yên Châu tiếp nhận và trả kết 

quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI)  

 

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

Chính phủ về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 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 Quyết định 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

UBND huyện Yên Châu trân trọng thông báo danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) như 

sau: 

1. Kể từ ngày 01/01/2023, UBND huyện Yên Châu thực hiện tiếp nhận và 

trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 16 thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Yên Châu. 

(Có danh mục TTHC 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, có thể ra bưu điện gần nhất để thực hiện đăng ký dịch vụ hoặc qua Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Châu để đăng ký dịch vụ. 

3. Mọi ý kiến đóng góp hoặc cần giải đáp liên hệ: Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả huyện Yên Châu. Địa chỉ: Số nhà 02, phố Nguyễn Văn Huyên, Tiểu 

khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, số điện thoại 

02123840632 để được hỗ trợ và giải quyết. 

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu trân trọng thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và cá nhân biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- Cổng thông tin điện tử; 

- Trung tâm TTVH (T/báo); 

- Lưu: VT, VHTT, 60b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lù Văn Cường 

 



 

 

2 
 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ QUA 

DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH HUYỆN YÊN CHÂU 
 

TT Lĩnh vực Tên thủ tục hành chính Ghi chú 

1  Hộ kinh 

doanh 

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh   

2  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh   

3  
Hợp tác xã 

Đăng ký hợp tác xã   

4  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã  

5  

Công thương 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán 

lẻ LPG Chai 

 

6  
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai 

 

7  Thủ tục xét tuyển viên chức   

8  

Thi đua khen 

thưởng 

 

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến   

9  Thủ tục tặng danh hiệu tập thể lao động tiên tiến  

10  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về 

thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 

 

11  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về 

thành tích đột xuất 

 

12  
Bảo trợ xã 

hội 

Thực hiện điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

 

13  
Hỗ trợ chi phí mái táng phí cho đối tượng bảo trợ 

xã hội 

 

14  Văn hóa 
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa 

hàng năm 

 

15  

Hộ tịch 

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch  

16  
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc 
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