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Số: 98/UBND-VP

V/v  thực hiện công khai, giải quyết TTHC 
cấp xã theo Quyết định số 12/2023/QĐ-

UBND ngày 14/02/2023 của UBND
tỉnh Hải Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 20  tháng 3  năm 2023

          

Kính gửi:
- Công chức Tư pháp- Hộ tịch
- Bộ phận Một cửa xã.

Ngày 14/02/2023, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 12/2023 

về việc 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 thủ tục hành chính; đăng ký 

khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ mai táng 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  (Có văn bản kèm theo).

Để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 12/2023/QĐ-

UBND nêu trên của UBND tỉnh Hải Dương, Công văn số 243/UBND-VP của 

UBND huyện Tứ Kỳ ngày 09/3/2023 về việc thực hiện công khai, giải quyết 

TTHC cấp xã theo Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của 

UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND xã yêu cầu:

* Công chức Tư pháp- Hộ tịch xã:

- Có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh, cập nhật và thực hiện niêm yết công 

khai danh mục, nội dung TTHC theo thẩm quyền.

          - Thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại 

Bộ phận Một cửa theo đúng quy định.

          - Thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện toàn bộ nội 

dung Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Hải 

Dương được công khai trên Trang thông tin điện tử xã tại địa chỉ http://hungdao.  

tuky.haiduong.gov.vn/ và được đính kèm Công văn này.

http://hungdao


Yêu cầu các ngành, cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm nội dung công 

văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Chủ tịch, PCT UBND xã; 
- Bộ phận một cửa xã;
- Trang Thông tin điện tử xã;
- Lưu: VP

 CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tiến
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