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THÔNG BÁO
Về việc công khai danh mục TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND thị xã và UBND các xã phường

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương; 

UBND thị xã thông báo công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương 
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã và UBND các xã, phường, cụ thể 
như sau:

1. Danh mục TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND thị xã là 54 thủ tục và 04 thủ tục dùng chung cho các cấp 
chính quyền.

2. Danh mục TTHC được tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND các xã, phường là 30 thủ tục và 04 thủ tục dùng chung cho 
các cấp chính quyền.

(chi tiết có danh mục TTHC kèm theo)
Danh mục các TTHC và Quyết định số 658/QĐ-UBND được công khai trên 

Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn) và 
Cổng Thông tin điện tử thị xã Kinh Môn (địa chỉ http://kinhmon.haiduong.gov.vn).

3. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, phường có 
trách nhiệm công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được công bố 
theo quy định về kiểm soát TTHC; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng 
dẫn người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện đảm bảo số lượng giao dịch phát sinh 
hồ sơ trực tuyến đạt tỷ lệ theo chỉ tiêu được giao.

4. Văn phòng HĐND-UBND thị xã có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, đôn 
đốc, đánh giá công tác triển khai thực hiện; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 
rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh, bổ sung Danh mục dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 theo các quy định hiện hành.

UBND thị xã Kinh Môn thông báo để các phòng, ban, ngành của thị xã; 
UBND các xã, phường; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết và thực hiện./.
Nơi nhận:           
- Lãnh đạo UBND thị xã;
- Các phòng, ban, ngành thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Bộ phận Một cửa thị xã;
- Cổng thông tin điện tử;                     
- Lưu: VT.                               

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mạc Thị Huyền
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