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

Ninh Giang, ngày       tháng 3  năm 2021

V/vhướng dẫn công bốcông khai danh 
mục thủ tục hành thuộc lĩnh vực Văn 

hoá- Thông tin và Thể thao

       Kính gửi:
- Phòng Văn hoá và Thông tin huyện;
- UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ngày 10/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBND về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệtquy trình nội bộ giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; trong đó: công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 129 thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cấp huyện và 07 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 
quyết của cấp xã. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng phòng Văn hoá – Thông 
tin và Thể thao huyện, chủ tịch UBND các xã thực hiện một số việc cụ thể sau:

1. Phòng Văn hoá và thông tin huyện xây dựng Dự thảo quyết định bãi bỏ 
các thủ tục hành chính đã hết hiệu lực trình UBND huyện ký bãi bỏ kịp thời, bổ 
sung các TTHC mới. Niêm yết công khai tại phòng làm việc và Bộ phận Tiếp 
nhận và trả kết quả huyện 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.

2. UBND các xã, thị trấn rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND các xã, thị trấn đã hết hiệu lực.Ban hành quyết định bãi bỏ 
và quyết định công khai các TTHC mới được công bố. Niêm yết công khai các 
TTHC đã được bãi bỏ và mới được công bố tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
các xã, thị trấntheo 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. 
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3. 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 
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 783/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
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