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THÔNG BÁO
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực 

giải quyết Kiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Thực hiện Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh.

UBND xã Chi Lăng Bắc thông báo Về việc niêm yết công khai  TTHC được 
thay thế trong lĩnh vực giải quyết Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND xã cụ thể như sau:

Danh mục TTHC thay thế: Lĩnh vực giải quyết Khiếu nại
        (1).Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Danh mục TTHC bị bãi bỏ: Lĩnh vực Kiếu nại, tố cáo
       (1).Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

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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