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THÔNG BÁO
Danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC đến thời điểm ngày 23 tháng 09 năm 2022

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trường, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trường, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định 
của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Thực hiện Quyết định số 2361/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo. 

Thực hiện Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ. 

Thực hiện Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế. 

Thực hiện Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh vã xã hội. 

Thực hiện Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính. 

Thực hiện Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải; 

Thực hiện Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&ĐT; 

Thực hiện Quyết định số 3273/QĐ-UBND ngày 11/11/ 2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
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Thực hiện Quyết định số 3160/QĐ-UBND ngày 29/10/ 2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp;

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC vad phê duyệt quy trình 
nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động 
Thương binh và xã hội;…

Căn cứ danh mục TTHC được đăng tải trên chuyên trang thông tin điện tử 
TTHC tỉnh Hải Dương (http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/).

 Ủy ban nhân dân xã Tiên Động thông báo danh mục thủ tục hành chính 
chuẩn hóa niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa UBND xã Tiên Động tại thời 
điểm ngày 23 tháng 09 năm 2022 gồm 170 thuộc 39 lĩnh vực bao gồm:

(Có danh mục kèm theo)
Vậy UBND xã Tiên Động thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để 

thuận tiện trong giao dịch./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Công chức thuộc UBND xã;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Liệu

http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/
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