
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LÃNG

Số: 40a/TB-UBND

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

Bình Lãng, ngày 17 tháng 3  năm 2023

THÔNG BÁO
Niêm yết công khai và giải quyết TTHC lĩnh vực Tư pháp- Hộ tịch

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã 

Căn cứ Công văn số 243/UBND-VP, ngày 09 tháng 3 năm 2023 của 
UBND huyện Tứ Kỳ về việc công khai, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo 
Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Hải Dương 
ban hành “Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính; đăng ký khai tử, 
xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai 
táng phí trên địa bàn tỉnh Hải Dương”. Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt bãi bỏ 09 
TTHC liên thông thuộc lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch.

UBND xã Bình Lãng Thông báo để 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 Ủy ban nhân xã 
như sau:

1. Bãi bỏ 09 thủ tục liên thông thuộc lĩnh vực tư pháp- hộ tịch (có danh 
mục chi tiết kèm theo).

2. Giao cho Công chức Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm công khai trên 
Trang thông tin điện tử của xã để mọi cá nhân, tổ chức nắm được và thực hiện.

3. 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.

4. Các công chức chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc 
Ủy ban nhân dân 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.

Trên đây là Thông báo Bãi bỏ 09 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp- Hộ 
tịch thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND xã Bình Lãng, đề 
nghị các 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;
- Bộ phận một cửa;
- Các tổ chức có liên quan;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng



 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ
THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP- HỘ TỊCH 

(Kèm theo Thông báo số 40a /TB-UBND ngày 20/3/2023 của UBND xã Bình Lãng)

STT Tên thủ tục hành chính

1 Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng mai 
táng phí (đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần)

2

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai 
táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-
TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân 
công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh 
bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

3

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng 
hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 
2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia 
kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm 
nghĩa vụ quốc tế

4 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng 
bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

5 Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng 
có công với cách mạng từ trần

6
Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Hưởng chế độ tử tuất 
(trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

7
Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí 
mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên 
tại cộng đồng)

8 Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng chế 
độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

9 Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú
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