
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TOÀN THẮNG

Số:          /TB-UBND

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

Toàn Thắng, ngày          tháng 7  năm 2022

THÔNG BÁO
Công khai thủ tục hành chính mới ban hành và quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC thuộc thẩm quyền phạm vi, chức năng quản lý 
của Sở Lao động– Thương binh và Xã hội 

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 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 Toàn Thắng thông báo:
1. Bãi bỏ 02 TTHC thuộc lĩnh vực Người có công gồm:
- Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị 

thăm viếng mộ liệt sĩ.
- Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi 
2. Bãi bỏ 01 TTHC thuộc lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội gồm:
- Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng 
3. Công khai 02 TTHC mới ban hành và quy trình nội bộ giải quyết 

TTHC. Cụ thể:
 - Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công  (Lĩnh vực 
người có công)

- Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện (Lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã 
hội)

Giao công chức Văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực lao động - thương 
binh và xã hội phối hợp với các công chức có liên quan thực hiện gỡ bỏ các 
TTHC đã bị bãi bỏ, rà soát và niêm yết công khai quy trình giải quyết TTHC 
mới ban hành (có phụ lục đính kèm) tại Bộ phận Một cửa và Trang thông tin 
điện tử của xã để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các công chức chuyên môn;
- Bộ phận Một cửa xã;
- Đài TT xã;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Xuân



PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ MỚI BAN HÀNH

(Theo Thông báo số 24/TB-UBND, ngày 04/7/2022 của UBND xã Toàn Thắng)

TT Tên Thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết
Địa điểm 
thực hiện

Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1
Thủ tục cấp giấy xác nhận 
thân nhân của người có 
công

05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định.

Bộ phận một 
cửa cấp xã Không

- Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mạng năm 
2020.
- Nghị định số 131/2021/NĐ-
CP ngày 30/12/2021 của 
Chính phủ.

II LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI
2 Đăng ký cai nghiện ma 

túy tự nguyện
03 ngày làm việc kể từ 
khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Điểm tiếp 
nhận đăng ký 
cai nghiện của 
UBND xã

Không - Luật Phòng, chống ma túy 
số 73/2021/QH14.
- Nghị định số 116/2021/NĐ-
CP ngày 21/12/2021 của 
Chính phủy.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-131-2021-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-131-2021-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx

		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-08T10:41:29+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TOÀN THẮNG<toanthang.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-08T10:43:17+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TOÀN THẮNG<toanthang.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-08T10:43:23+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TOÀN THẮNG<toanthang.gialoc@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




