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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp xã theo Quyết định số 

67/QĐ - UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương

Thực hiện Công văn số 51/UBND - VP ngày 16/01/2023 của UBND 
huyện Tứ Kỳ về việc thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp xã theo Quyết 
định số 67/QĐ - UBND, ngày 12 tháng 01 năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Công chức Văn hóa - xã hội
- Cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục TTHC, nội dung TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tại Bộ phận một cửa xã, yêu cầu xong 
trước ngày 31/01/2023.

- Thực hiện việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết của cấp xã theo quy định.

- Tổ chức công khai TTHC trên Trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ 
http://binhlang.tuky.haiduong.gov.vn và tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền 
thanh xã.

2. Công chức VP - TK (Trưởng Bộ phận một cửa).
- Phối hợp với Công chức Văn hóa - xã hội thực hiện niêm yết, công khai 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã tại Bộ phận một của xã theo 
quy định.

- Đề xuất với Sở Thông tin và truyền thông tỉnh để cập nhật, điều chỉnh, 
bổ sung quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin 
một cửa điện tử của xã để thực hiện theo quy định.

- Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận một cửa xã theo 
đúng quy định.

4. Đề nghị MTTQ và các ban ngành, đoàn thể: quan tâm, phối hợp 
trong công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện TTHC theo Quyết 
định số 67/QĐ - UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương đúng theo 
quy định.

Trên đây là Thông báo về việc thực hiện công khai, giải quyết TTHC cấp 
xã theo Quyết định số 67/QĐ - UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Hải 



Dương, 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
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