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

Thị trấn Thanh Miện, ngày        tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn

Thực hiện Quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công khai danh mục TTHC và quy trình nội nội bộ 
giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương 
binh và xã hội;

Công văn số 3701/UBND-VP ngày 20 tháng 12 năm 2021 cửa UBND huyện 
Thanh Miện về việc công khai danh mục TTHC và quy trình nội nội bộ giải quyết 
TTHC 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 niêm yết công khai danh mục 
TTHC và quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc 
thẩm quyền giải quyết của UBND thị trấn gồm:

- Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ 
của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC: Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn 
do đại dịch COVID-19 (Công bố tại Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 
30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương).

Giao cho công chức Lao động thương binh xã hội thị trấn 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 thị trấn;
- Lãnh đạo UBND thị trấn;
- Công chức chuyên môn liên quan;
- Trang TTĐT thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
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