
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CHI LĂNG NAM

Số:        /TB-UBND
V/v công khai danh mục thủ tục hành 
và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng 
giải quyết của UBND xã về lĩnh vực 

Tài nguyên và Môi trường

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

       Chi Lăng Nam, ngày        tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ

 giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
 về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

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;

Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc công bố danh mục thục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 
trường;

UBND xã Chi Lăng Nam thông báo về việc công khai danh mục thủ tục hành 
chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND xã trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 677/QĐ-
UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Hải Dương:

(Có phụ lục kèm theo)
Vậy UBND xã Chi Lăng Nam 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 xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 

                 Nguyễn Đức Minh
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