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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     Thanh Hồng, ngày    tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc niêm yết công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải 

quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND xã theo Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021

của chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hành chính; Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 
2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ 
kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính và 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.

UBND xã Thanh Hồng thông báo Về việc niêm yết công khai danh mục 
TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND xã (Có danh mục kèm theo).

Bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải 
quyết của UBND xã (Có danh mục kèm theo).

Vậy UBND xã Thanh Hồng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết để 
thuận tiện trong giao dịch./.

 

Nơi nhận:                           
- UBND huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT.
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 
 

  

Nguyễn Ngọc Tấn



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT TTHC
LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ

(Theo Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)

STT Tên thủ tục

hành chính
Thời hạn giải 

quyết
Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ 
(đồng) Căn cứ pháp lý

 

1

 

Trợ giúp xã hội 
khẩn cấp về hỗ
trợ làm nhà ở, 
sửa chữa nhà ở

 

02 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ theo 
quy định

 

Bộ phận Một 
cửa – UBND 
cấp xã

 

Không

 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ 
quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối
tượng bảo trợ xã hội.

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ

(Theo Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương)
 

STT Số hồ sơ 
TTHC

Tên thủ tục hành 
chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

1  
Trợ giúp xã hội đột 
xuất về hỗ trợ làm 
nhà ở, sửa chữa nhà ở

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ 
giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
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