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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Minh Đức, ngày 31 tháng 01  năm 2023

THÔNG BÁO
Niêm yết công khai và giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã 

Căn cứ Công văn số 52/UBND-VP, ngày 16 tháng 01 năm 2023 của 
UBND huyện Tứ Kỳ về việc công khai, giải quyết TTHC cấp huyện, cấp xã theo 
Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương.

UBND xã Minh Đức Thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính để 
tổ chức thực hiện, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục 
hành chính cho tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ủy ban nhân xã như sau:

1. Tiến hành niêm yết công khai và đưa vào thực hiện 01 thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực môi trường (có danh mục chi tiết 
kèm theo).

2. Quy trình niêm yết: Được thực hiện theo quy định.
3. Giao cho Công chức Văn hóa - Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, đăng 

tải các danh mục, nội dung quy trình giải quyết trên Trang thông tin điện tử của 
xã để mọi cá nhân, tổ chức nắm được và thực hiện.

4. Đài truyền thanh xã có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền trên hệ 
thống truyền thanh của xã về các lĩnh vực và thủ tục hành chính được công khai.

5. Các công chức chuyên môn, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc 
Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm, hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết 
quả hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trên đây là Thông báo thực niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính 
lĩnh vực môi trường thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thuộc UBND xã 
Minh Đức, đề nghị các tổ chức, cá nhân và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực 
hiện./.

Nơi nhận:
-UBND huyện Tứ Kỳ;
- Thường vụ Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Bộ phận một cửa;
- Các tổ chức có liên quan;
- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Mạnh Chung



 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI TỪ “NGÀY LÀM 
VIỆC” SANG “NGÀY” LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Thông báo số 19/TB-UBND ngày 31/01/2023 của UBND xã Minh Đức)

STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố TTHC

1 Tham vấn trong đánh giá tác động 
môi trường

Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 
21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
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