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THÔNG BÁO
Về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Lao động – Thương 

binh và xã hội; Lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của 
UBND xã

Thực hiện Quyết định số 3483/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành 
chính thuộc phạm, vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải; Công văn số 
3533 ngày 25/11/2021 của UBND huyện Thanh Miện V/v công khai quy trình nội 
bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm, vi chức năng quản lý của Sở Giao 
thông vận tải;

Quyết định số 3484/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Hải Dương Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công văn 
số 3534 ngày 25/11/2021 của UBND huyện Thanh Miện V/v công khai quy trình 
nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội.

UBND xã Chi Lăng Bắc thông báo về việc công khai quy trình nội bộ giải 
quyết TTHC lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội; Lĩnh vực Giao thông vận 
tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã gồm các TTHC:

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

1 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

2 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy 
nội địa.

3
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc 
nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp 
tỉnh khác 

4 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang 
cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

5 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện 
nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 

6 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng 
thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện.
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7 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

8 Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

9 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

I LĨNH VỰC TRẺ EM

1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi 
trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

3. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị 
bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

4. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia 
đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

5. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia 
đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, 
gia đình nhận chăm sóc thay thế

Giao cho công chức Văn phòng HĐND&UBND đôn đốc 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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