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XÃ QUANG KHẢI
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Quang Khải, ngày 20 tháng 9  năm 2022

THÔNG BÁO
Niêm yết công khai và giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và Trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Quang Khải

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh 
mục thủ tục hành chính đối với các Sở, ngành, địa phương;

Căn cứ kết quả rà soát thủ tục hành chính Quý 3 năm 2022; Kế hoạch thực 
hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022;  

UBND xã Quang Khải thông báo niêm yết công khai danh mục thủ tục hành 
chính, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ 
tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND xã năm 2022 như sau:

1. Tiến hành niêm yết công khai và đưa vào thực hiện 170 thủ tục hành chính 
thuộc 38 lĩnh vực (có danh mục chi tiết kèm theo).

2. Quy trình niêm yết: Được thực hiện theo quy định.
3.  Giao cho Công chức Văn hóa – Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, đăng tải 

các danh mục, nội dung quy trình giải quyết trên cổng thông tin điện tử của xã để 
mọi cá nhân, tổ chức nắm được và thực hiện.

4. Đài truyền thanh xã có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền trên hệ 
thống truyền thanh của xã về các lĩnh vực và thủ tục hành chính được công khai.

5. Các công chức chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc 
UBND xã có trách nhiệm, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ 
tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

UBND xã đề nghị các cán bộ, công chức, cá tổ chức, cá nhân và các bộ phận 
có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- UBND huyện Tứ Kỳ;
- Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Công chức UBND xã;
- Bộ phận một cửa xã;
- Các cá nhân, tổ chức có liên quan;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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