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THÔNG BÁO 
V/v thực hiện niêm yết, giải quyết TTHC cấp xã theo Quyết định số 1520/QĐ/UBND 

ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Hải Dương 

Kính gửi: 

- Toàn thể Cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn xã. 

- MTTQ các ban ngành đoàn thể. 

Thực hiện Quyết định số 1520/QĐ-UBND ngày 01/6/2022 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy 

trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND tỉnh công bố 25 TTHC; 

phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (29 TTHC cấp tỉnh, 13 

TTHC cấp huyện). 

Chủ tịch UBND xã có ý kiến chỉ đạo như sau: 

        - Công chức chuyên môn niêm yết công khai danh mục, quy trình nội bộ giải 

quyết TTHC đã được công bố, phê duyệt tại quyết định nêu trên. 

        - Thực hiện tiếp nhận, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính khi tổ chức,công dân 

có nhu cầu nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa cấp xã. 

          - Phối hợp với công chức văn phòng, công chức văn hóa xã hội niêm yết công 

khai Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai tại bộ phận một cửa của xã và trên trang thông 

tin điện tử của xã tại địa chỉ http://www.Quangtrung.tuky.haiduong.gov.vn. 

UBND xã giao cho Đài truyền thanh Thông báo công khai trên hệ thống thông 

tin, giao cho công chức Văn hóa xã hội đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử 

của xã. Giao nhiệm vụ cho công chức Địa chính niêm yết công khai danh mục thủ 

tục hành chính nêu trên tại bộ phận một cửa UBND xã. 

http://www.quangtrung.tuky.haiduong.gov.vn./


Vậy UBND xã Thông báo để toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, MTTQ 

và các ban ngành đoàn thể trong xã nắm được./.

Nơi nhận: 

- UBND huyện Tứ Kỳ(để báo cáo); 

- Công chức chuyên môn có liên quan; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu VP. 

TM UBND XÃ 

 

 

 

 

Đồng Thị Non Tiên 
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