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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỢNG KỲ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị
định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND xã. Chi tiết có Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện:

1. Công chức Văn phòng - Thống kê xã, Bộ phận Một cửa xã có trách 
nhiệm rà soát, niêm yết, công khai theo đúng quy định.

2. Ban biên tập Trang Thông tin điện tử xã có trách nhiệm đăng tải công khai thủ tục 
hành chính trên Trang thông tin điện tử xã (địa chỉ: http://phuongky.tuky.haiduong.gov.vn) 
đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác đúng quy định.

Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê xã, công chức UBND xã, bộ phận 
có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Ban thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã;
- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Tấn Văn Duẩn

(Để báo cáo).
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