
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HỒNG PHONG

Số: 1436/QĐ-UBND

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

Hồng Phong, ngày 31 tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi, 
chức năng của Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 
Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 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 23/11/2018 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 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định 658/QĐ- UBND, ngày 17/3/2022 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương; 

Thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của UBND 
huyện Ninh Giang về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi, chức năng các phòng chuyên môn 
thuộc huyện và UBND xã, thi trấn trên địa bàn huyện; 

Căn cứ Công văn số 04/TTr ngày 30/3/2022 của Thanh tra nhà nước 
huyện Ninh Giang về việc công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực thanh tra; 



Theo đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND xã. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi, chức năng của UBND xã cụ thể như sau: 
Danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm 
vi, chức năng của UBND lĩnh vực Thanh tra: 03 thủ tục. 

(Chi tiết, theo Phụ lục đính kèm). Cổng thông tin điện tử xã tại địa chỉ 
http://hongphong.ninhgiang.haiduong.gov.vn. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết TTHC của xã. 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện. 
1. Niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trang thông 

tin điện tử xã, hướng dẫn và tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định. 

2. Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có 
trách nhiệm phối hợp thường xuyên rà soát thủ tục hành chính, quy trình điện tử 
trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, báo cáo kết quả rà soát TTHC 
và phương án đơn giản hoá TTHC theo quy định. 

Điều 3. Văn phòng HĐND&UBND xã và các tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Lãnh đạo UBND xã; 
- Trang thông tin điện tử xã; 
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
    

Đặng Huy Hiến



Phụ lục 
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

(Kèm theo Quyết định số: 1436/QĐ-UBND ngày 31/3/2022
của Chủ tịch UBND xã Hồng Phong)

STT Mã TTHC Tên TTHC/Dịch vụ công
1 2.002396.000.00.00.H23 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
2 2.001801.000.00.00.H23 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã
3 2.001909.000.00.00.H23 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã
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