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

Ninh Giang, ngày       tháng     năm 2021

V/vhướng dẫn công khai danh mục thủ 
tục hành thuộc lĩnh vực Thanh tra huyện

 Kính gửi:
- Thanh tra huyện;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngày 17/5/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1461/QĐ-UBND 
về việc Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Thanh tra tỉnh Hải Dương cụ thể:

1. Danh mục thủ tục hành chính thay thế: Chi tiết có Phụ lục I đính kèm04 
thủ tục hành chính. Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được ban hành 
kèm theo Quyết định số 70/QĐ-TTCP ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Tổng Thanh 
tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực 
phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Thanh 
tra Chính phủ.

2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ: Chi tiết có Phụ lục II đính kèm 
05 thủ tục hành chính dùng chung (cấp tỉnh, huyện, xã) lĩnh vực phòng, chống 
tham nhũng  được công bố tại Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 
năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ 
tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh 
Hải Dương.

3. Thanh tra huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát các thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương đã hết hiệu lực.Ban 
hành quyết định bãi bỏ và quyết định công khai các TTHC mới được công bố bổ 
sung hoặc thay thế. Niêm yết công khai tại cơ quan, đơn vị và Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả 2 cấp huyện  xã theo đúng quy định tại Thông tư 02/2017/TT-
VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 
soát thủ tục hành chính. Xây dựng các quy trình TTHC theo đúng hướng dẫn của 
Ban chỉ đạo Mô hình khung huyện theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. 

4. Lập kế hoạch rà soát TTHC và xây dựng phương án đơn giản hoá 
TTHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo mẫu được quy định tại Thông 
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tư 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về 
nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. (có mẫu kèm theo)

Nội dung Quyết định số 1461/QĐ-UBND của UBND tỉnh đã được Uỷ ban 
nhân dân huyện Ninh Giang đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của huyện tại 
địa chỉ http://ninhgiang.haiduong.gov.vn.

Uỷ ban nhân dân huyện thông báo để các phòng ban chuyên môn thuộc 
huyện, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và 
thực hiện./.
Nơi nhận:                                                   
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Cổng TTĐT huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Vạn

http://ninhgiang.haiduong.gov.vn

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-13T09:06:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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