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THÔNG BÁO
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
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Thực hiện Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 12/01/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương 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;

Công văn số 295/UBND-VP ngày 13 tháng 01 năm 2023 cửa UBND huyện 
Thanh Miện về việc niêm yết công khai danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm 
vi, chức năng quản lý của Phòng VH-TT huyện, UBND cấp xã;

UBND xã Chi Lăng Bắc thông báo về việc niêm yết công khai danh mục 
TTHC chuẩn hóa năm 2022 thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã như sau:

1. Danh mục TTHC chuẩn hóa cấp xã gồm:
LĨNH VỰC VĂN HÓA

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

LĨNH VỰC THƯ VIỆN
Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư 
viện cộng đồng
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

LĨNH VỰC THỂ THAO
     Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

2. Bãi bỏ 07 thủ tục hành chính thuộc thẳm quyền giải quyết cấp xã được 
công bố tại các Quyết định: số 148/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của 
Chủ tịch UBND tỉnh 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, bao gồm:

LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ
Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa
Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

LĨNH VỰC THƯ VIỆN
Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư 
viện cộng đồng
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng



LĨNH VỰC THỂ THAO
     Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

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.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Minh Đức
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