
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:             /UBND-VP
V/v thực hiện công khai, giải quyết

TTHC cấp huyện và cấp xã theo Quyết 
định số 67/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 

của UBND tỉnh Hải Dương

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

Tứ Kỳ, ngày         tháng 01 năm 2023

             Kính gửi:
- Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Trưởng Bộ phận Một cửa huyện.

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh 
Hải Dương ban hành về việc 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 (Có văn 
bản gửi kèm);

Để triển khai thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 
của UBND tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin huyện

- Chỉ đạo công chức chuyên môn cập nhật, bổ sung, điều chỉnh danh mục 
TTHC, nội dung TTHC lĩnh vực chuyên môn phụ trách thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND cấp huyện tại Bộ phận Một cửa huyện xong trước ngày 
31/01/2023.

- Thực hiện việc tiếp nhận, tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính 
thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện theo quy định.

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn

- Chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát lại, điều chỉnh, cập nhật và thực 
hiện niêm yết công khai danh mục, nội dung TTHC theo thẩm quyền.

- Thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại 
Bộ phận Một cửa xã, thị trấn theo đúng quy định.

3. Trưởng Bộ phận Một cửa huyện

- Phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin huyện thực hiện niêm yết công 
khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Bộ phận Một 
cửa huyện.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh để điều chỉnh, cập nhật 
quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa 
điện tử của huyện để thực hiện theo quy định.



- Phối hợp với Đài phát thanh huyện để đưa toàn bộ nội dung Quyết định 
số 67/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương được công khai 
trên Cổng thông tin điện tử huyện tại địa chỉ http://tuky.haiduong.gov.vn.

- Tổ chức thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận Một 
cửa huyện theo đúng quy định.

4. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh điều chỉnh, cập nhật nội 
dung thủ tục hành chính trên cơ sở TTHC công bố chuẩn hóa ban hành tại Quyết 
định số 67/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 trên phần mềm Hệ thống thông tin một 
cửa điện tử dùng chung của huyện Tứ Kỳ đầy đủ, chính xác, kịp thời để các cơ 
quan, đơn vị của huyện thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 
theo quy định.

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nội dung 
Công văn này./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh;                         (thay b/c);
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;    
- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh (để p/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Cổng Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái
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