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THÔNG BÁO
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết 
TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Thực hiện Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục 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

Công văn số 296/UBND-VP ngày 13 tháng 01 năm 2022 cửa UBND huyện 
Thanh Miện về việc công khai danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải 
quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Phòng TN&MT, UBND cấp xã

UBND xã Chi Lăng Bắc thông báo về việc niêm yết công khai danh mục 
TTHC và quy trình nội bộ giải quyêt thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 
xã như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung thời hạn giải quyết từ “ngày làm việc” sang “ngày” đối 
với thủ tục hành chính Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường được 
công bố tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục 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.

2. Niêm yết công khai 1 quy trình giải quyết thủ tục hành chính: Thủ tục  
Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường được công bố tại Quyết định số 
3732/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Bãi bỏ 1 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính: Thủ tục  Tham 
vấn trong đánh giá tác động môi trường đã được công bố tại Quyết định số 
677/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao cho công chức Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với công chức liên 
quan rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy UBND xã Chi Lăng Bắc 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.
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