
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ TRẤN THANH MIỆN

Số:         /TB-UBND

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

Thị trấn Thanh Miện, ngày        tháng  5 năm 2022

THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ rà soát, niêm yết danh mục, quy trình 

thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa 
UBND thị trấn Thanh Miện 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 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 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 
tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 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 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ danh mục TTHC được đăng tải trên chuyên trang thông tin điện tử 
TTHC tỉnh Hải Dương (http://thutuchanhchinh.haiduong.gov.vn/); các quyết 
định công bố danh mục TTHC mới bổ sung, danh mục TTHC thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và nội dung 
Thông báo số 111/TB-UBND của UBND thị trấn Thanh Miện ngày 15/4/2022 
về việc thông báo danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa 
UBND thị trấn Thanh Miện,

Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện thông báo phân công nhiệm vụ rà 
soát, niêm yết danh mục và quy trình thủ tục hành chính công khai tại Bộ phận 
Một cửa UBND thị trấn Thanh Miện của từng lĩnh vực (có phụ lục kèm theo). 
Cụ thể như sau:

1. Ông Đoàn Thế Min - Công chức Tư pháp - Hộ tịch: rà soát, niêm yết 
công khai danh mục và quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một 
cửa UBND thị trấn các lĩnh vực sau: 

- Lĩnh vực chứng thực
- Lĩnh vực hòa giải cơ sở
- Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật
- Lĩnh vực bồi thường nhà nước
2. Ông Bùi Xuân Bắc - Công chức Tư pháp - Hộ tịch: rà soát, niêm yết 

công khai danh mục và quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một 
cửa UBND thị trấn về các lĩnh vực sau: 
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- Lĩnh vực Hộ tịch
- Lĩnh vực nuôi con nuôi
3. Ông Đỗ Văn Hoan - Công chức VH - TT: rà soát, niêm yết công khai 

danh mục và quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND 
thị trấn các lĩnh vực sau: 

- Lĩnh vực giáo dục đào tạo
- Lĩnh vực Thư viện
- Lĩnh vực thể dục thể thao
- Lĩnh vực văn hóa
4. Ông Nguyễn Ngọc Thăng - Công chức LĐTBXH: Chủ trí phối hợp 

với ông Hoàng Văn Dũng - Công chức LĐTBXH rà soát, niêm yết công khai 
danh mục và quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa UBND 
thị trấn về lĩnh vực Lao động thương binh và xã hội.

5. Ông Hoàng Trung Huấn - Công chức Địa chính - KH - GTTL: rà 
soát, niêm yết công khai danh mục và quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại 
Bộ phận Một cửa UBND thị trấn về các lĩnh vực sau: 

- Lĩnh vực Bảo hiểm               
- Lĩnh vực Nông nghiệp, Lâm nghiệp
- Lĩnh vực hoạt động của tổ hợp tác
- Lĩnh vực phòng chống thiên tai
- Lĩnh vực đường thủy nội địa
6. Bà Phạm Thị Quế - Công chức Địa chính - Xây dựng: rà soát, niêm 

yết công khai danh mục và quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận 
Một cửa UBND thị trấn về lĩnh vực Đất đai – Môi trường.

7. Bà Nguyễn Thị Hường - Công chức Tài chính - kế toán: Chủ trì phối 
hợp với bà Nguyễn Thị Anh - Công chức Tài chính - Kế toán rà soát, niêm 
yết công khai danh mục và quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận 
Một cửa UBND thị trấn về lĩnh vực quản lý tài sản công.

8. Bà Vũ Thị Hằng - Công chức Văn phòng Đảng ủy - Nội vụ: rà soát, 
niêm yết công khai danh mục và quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ 
phận Một cửa UBND thị trấn về các lĩnh vực sau: 

- Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng.
- Lĩnh vực thi đua khen thưởng.
- Lĩnh vực tôn giáo.
9. Bà Phạm Thị Sen - Công chức Văn phòng HĐND-UBND: rà soát, 

niêm yết công khai danh mục và quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ 
phận Một cửa UBND thị trấn về các lĩnh vực sau: 
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- Lĩnh vực  Khiếu nại - Tố cáo.
- Lĩnh vực Dân số sức khỏe - sinh sản.
Trên đây là nội dung Thông báo phân công nhiệm vụ rà soát, niêm yết công 

khai danh mục và quy trình thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa 
UBND thị trấn, Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện yêu cầu các cán bộ, công 
chức được phân công tổ chức thực hiện, thời gian thực hiện xong trước ngày 
16/5/2022. Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật niêm yết công khai kịp thời 
danh mục và quy trình TTHC thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách khi có 
thay đổi trong thời gian tiếp theo./.
Nơi nhận:                            
- Lãnh đạo UBND TT;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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