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

Hồng Phong, ngày       tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND xã Hồng Phong theo quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 

16/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính;

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 số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều 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 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 số 3402/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, 
sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp;

Căn cứ Công văn số 01/PTP ngày 04/01/2023 về việc hướng dẫn niêm yết 
công khai Danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
Tư pháp thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Phòng Tư pháp và UBND các xã, 
thị trấn.

Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong thông báo về việc niêm yết công khai 
danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và quy trình nội bộ 



giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND xã Hồng Phong gồm:

+ Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung: gồm 18 
thủ tục hành chính. Chi tiết, có Phụ lục kèm theo

+ Danh mục quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
hộ tịch bị bãi bỏ: gồm 17 quy trình. Chi tiết, có Phụ lục kèm theo.

Vậy Ủy ban nhân dân xã Hồng Phong thông báo để các tổ chức, cá nhân 
được biết để thuận tiện trong giao dịch./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (Bộ phận KSTTHC);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Công chức chuyên môn;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, BPKSTTHC (01b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đặng Huy Hiến


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-16T16:34:59+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG<hongphong.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-16T16:36:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG<hongphong.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-16T16:36:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG<hongphong.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-16T16:36:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỒNG PHONG<hongphong.ninhgiang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




