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THÔNG BÁO
Niêm yết công khai TTHC thực hiện liên thông tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân xã Bình Lãng

Thực hiện các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc 
công bố danh mục thủ tục hành chính đối với các Sở, ngành, địa phương;

Thực hiện Quyết định số 12/2023/QĐ - UBND ngày 14 tháng 12 năm 
2023 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hải Dương về bãi bỏ Quyết định số 
51/2019/QĐ - UBND ngày 06/12/2019 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành 
"Quy chế thực hiện liên thông các TTHC; 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".

Thực hiện Công văn số 243/UBND - VP, ngày 09/3/2023 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về việc thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp xã theo Quyết 
định số 12/2023/QĐ - UBND, ngày 14/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương.

Ủy ban nhân dân xã Bình Lãng Thông báo niêm yết công khai danh mục 
thủ tục hành chính thực hiện liên thông, 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. Tiến hành niêm yết công khai và thực hiện 08 danh mục thủ tục hành 
chính thực hiện liên thông (có danh mục chi tiết kèm theo).

2. Quy trình niêm yết: Được thực hiện theo quy định.
3. Giao cho Cán bộ Văn hóa – Xã hội ( phụ trách Văn hóa thông tin) có 

trách nhiệm tổng hợp, đăng tải các danh mục, nội dung quy trình giải quyết trên 
trang 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 thục hành chính được công khai.

5. 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 thực niêm yết công khai danh mục thủ tục hành 
chính liên thông thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban 
nhân dân xã Bình Lãng, đề nghị các tổ chức, cá nhân và các bộ phận có liên 



quan nghiêm túc thực hiện. Thông báo này thay thế Thông báo số 36/TB - 
UBND, ngày 07/3/2023 của UBND xã Bình Lãng./.
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 LIÊN THÔNG (8)
1 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai 

táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng 
tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng 
chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 
290/2005/QĐ- TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 
188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007

4 Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng 
thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; 48 - 502 người trực tiếp 
tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính 
sách của Đảng, nhà nước theo
Quyết định số 290/2005/QĐTTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định 
số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007

5 Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai 
táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Quyết
định số 150/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi 
hành một số điều của pháp lệnh cựu chiến binh.

6 Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng 
thực hiện theo Quyết định số 150/2006/QĐ-
TTg ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của 
pháp lệnh cựu chiến binh.

7 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 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, 
chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh
bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau 
ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất
ngũ, thôi việc.

8 Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng 
hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-
TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng 
tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ
quốc tế ở Căm-puchi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã 
phục viên, xuất ngũ, thôi việc.
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