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         Kính gửi:   

          - Công chức chuyên môn phường 

 
 

  Ngày 17/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2407/QĐ-

UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh (có bản sao kèm theo); Thực hiện Công văn số 1721/UBND-VP 

ngày 22/7/2019 của UBND thành phố v/v triển khai thực hiện TTHC ngành tư 

pháp áp dụng tại UBND cấp xã. UBND phường Tân Giang giao: 

1.  Văn phòng HĐND - UBND:  

- Tiến hành niêm yết công khai Quyết định số 2407/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và  trang thông 

tin điện tử của phường. 

2. Công chức Tư pháp – hộ tịch: 

- Tổ chức tiếp nhận, giải quyết các TTHC theo đúng hồ sơ, thủ tục và quy 

trình phân kỳ thời gian giải quyết theo Quyết định 2407/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND tỉnh. Trong khi thủ tục chưa được tiến hành cài đặt quy 

trình điện tử trên hệ thống phần mềm Dịch vụ công trực tuyến, các đơn vị tiến 

hành tiếp nhận hồ sơ giấy và chuyển giải quyết TTHC theo đường hành chính.  

- Cập nhật, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy trình giải quyết TTHC theo 

Quyết định số 2407/QĐ-UBND áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. 

- Cập nhật, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy trình giải quyết theo bộ TTHC 

cũ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để niêm yết lại các quy trình xử lý tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả theo Quyết định 2407/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh.  

 Nhận được Công văn yêu cầu công chức chuyên được giao nhiệm vụ 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND ; 

- Lưu: VT, VP. 

- Gửi: Bản điện tử. 
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