
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 29 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Lao động – Thương 

binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn

Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Hải Dương Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn 
số 3534 ngày 25/11/2021 của UBND huyện Thanh Miện V/v công khai quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội,

UBND thị trấn Thanh Miện thông báo về việc công khai quy trình nội bộ 
giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND thị trấn gồm các TTHC:

LĨNH VỰC TRẺ EM

1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi 
trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

3. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị 
bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

4. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia 
đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

5. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia 
đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, 
gia đình nhận chăm sóc thay thế
Giao cho công chức Lao động thương binh xã hội rà soát, niêm yết quy trình 

TTHC theo quy định.
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, TT HĐND TT;
- Lãnh đạo UBND TT;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Trang TTĐT TT;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Can



2


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-11-29T17:11:40+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Đỗ Quý Can<doquycan@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-11-29T17:18:47+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện<ttthanhmien.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2021-11-29T17:18:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện<ttthanhmien.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




