UBND THỊ XÃ KINH MÔN
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

34 /VHTT

V/v công khai danh mục TTHC thực hiện
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
thuộc lĩnh vực văn hóa thông tin

Kinh Môn, ngày 23 tháng 3 năm 2022

Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan: Phòng Nội Vụ; Văn phòng HĐND và
UBND thị xã; Đài phát thanh thị xã;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.

Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số
658/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương. Trong đó có 09
thủ tục hành chính trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND cấp thị xã và UBND cấp xã, phường:
1. Thủ tục hành chính cấp thị xã
STT Mã thủ tục hành chính Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công
1.

1.004648.000.00.00.H23

2.

2.000440.000.00.00.H23

3.

1.004622.000.00.00.H23

4.

1.004634.000.00.00.H23

5.

1.004644.000.00.00.H23

6.

1.004646.000.00.00.H23

7.

1.000933.000.00.00.H23

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn
văn hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh
nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn
hóa hàng năm
Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt
chuẩn văn minh đô thị”
Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn
đạt chuẩn văn minh đô thị”
Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa
nông thôn mới”
Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn
hóa nông thôn mới”
Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn
hóa

2. Thủ tục hành chínhcấp xã, phường
STT Mã thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

STT Mã thủ tục hành chính
1.
2.

Tên thủ tục hành chính/Dịch vụ công

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa
hàng năm
Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn
1.001120.000.00.00.H23
hóa
1.000954.000.00.00.H23

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Kinh Môn đề nghị Thủ trưởng các cơ
quan liên quan và Chủ tịch UBND các xã, phường phối hợp thực hiện:
- Công khai, tổ chức thực hiện và hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân,
doanh nghiệp biết, thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.
- Cung cấp thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND
cấp xã thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử của cấp xã. Đồng thời tổ
chức thực hiện và hướng dẫn, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp biết và
thực hiện.
Danh mục các thủ tục hành chính và Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày
17/3/2022được công khai trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (địa chỉ
http://dichvucong.haiduong.gov.vn).
Trân trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND
các xã, phường phối hợp thực hiện hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh UBND thị xã;(để báo cáo)
- Lưu: VHTT.
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