
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH HẢI

Số: …/UBND-VP
V/v hủy bỏ và công bố danh mục TTHC

thuộc thẩm quyền UBND cấp xã

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hải, ngày …. tháng 8  năm 2021

Kính gửi: Cán bộ, công chức có liên quan.

Ngày 10 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 
2182/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy 
trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở 
Lao Động - Thương Binh và Xã Hội, trong đó Danh mục thủ tục hành chính mới 
ban hành có 01 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã và Danh mục thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ có 01 thủ tục hành chính cấp xã.

Để triển khai thực hiện Quyết định trên của UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch 
UBND xã yêu cầu:

1. Công chức Lao động-Thương binh và Xã hội
- Chịu trách nhiệm rà soát và cung cấp danh mục, nội dung thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã sau khi bãi bỏ 01 TTHC và ban hành 01 TTHC 
theo đúng Quyết định của UBND tỉnh đã công bố về UBND xã (qua Văn phòng – 
Thống kê xã) để thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa xã và trên Cổng 
thông tin điện tử xã trước ngày 31 tháng 8 năm 2021.

- Thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền cấp xã theo đúng quy định.

2. Văn phòng – Thống kê xã
Phối hợp với công chức Lao động-Thương binh và Xã hội bổ sung và bãi bỏ 

thủ tục hành chính, niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa xã.
3. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử xã
Thực hiện đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử xã trước ngày 31 

tháng 8 năm 2021.
Yêu cầu Cán bộ, công chức có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Tới
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