
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 4 năm 2022

THÔNG BÁO 
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa 

UBND thị trấn Thanh Miện đến 15/4/2022 

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 cấp xã được đăng tải trên chuyên trang dịch vụ công 
trực tuyến tỉnh Hải Dương (https://dichvucong.haiduong.gov.vn/

Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện thông báo danh mục thủ tục hành chính 
niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa UBND thị trấn đến ngày 15/4/2022 gồm 
143 (có danh mục kèm theo)

Yêu cầu các bộ phận chuyên môn rà soát niêm yết lại Quy trình thực hiện các 
TTHC lĩnh vực phụ trách theo danh mục đã thông báo.

Vậy UBND thị trấn Thanh Miện thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết 
để thuận tiện trong giao dịch./.
Nơi nhận:                            
- UBND huyện Thanh Miện;
- TT. Đảng ủy -HĐND thị trấn;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Đài truyền thanh thị trấn;
- Trang TTĐT thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can
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