
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 danh mục thủ tục hành chính cấp xã được thay thế thuộc thẩm 

quyền phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh 

Thực hiện Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh

UBND xã Toàn Thắng thông báo công khai 02 thủ tục hành chính cấp xã 
được thay thế thuộc thẩm quyền, phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh. 
Cụ thể như sau:

1. Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã
2. Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã
Giao công chức Văn phòng - thống kê phụ trách công tác tiếp dân, xử lý 

đơn thư phối hợp với các công chức có liên quan thực hiện rà soát quy trình và 
niêm yết công khai quy trình giải quyết TTHC thay thế (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 ĐƯỢC THAY THẾ

(Theo Thông báo số       /TB-UBND, ngày 08/7/2022 của UBND xã Toàn Thắng)

STT Tên thủ tục 
hành chính 

được thay thế

Tên thủ tục 
hành chính thay 

thế
Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện

Phí, lệ 
phí 

(đồng)
Căn cứ pháp lý

I LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN

1 Thủ tục tiếp 
công dân tại 
cấp xã

Thủ tục tiếp công 
dân tại cấp xã

Trong thời hạn 10 ngày làm 
việc, kể từ ngày tiếp nhận 
nội dung khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh, người 
tiếp công dân có trách nhiệm 
trả lời trực tiếp hoặc thông 
báo bằng văn bản đến người 
đã đến khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh.

UBND 
cấp xã

Không - Luật Tiếp công dân  năm 2013;
- Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 
26/6/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Tiếp công dân;
- Thông tư số 04/2021/TT-TTCP 
ngày 01/10/2021 của Thanh tra 
Chính phủ quy định quy trình tiếp 
công dân.

II LĨNH VỰC XỬ LÝ ĐƠN 

2 Thủ tục xử lý 
đơn tại cấp xã

Thủ tục xử lý đơn 
tại cấp xã

Trong thời hạn 10 ngày, kể 
từ ngày nhận được đơn 
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 
phản ánh.

UBND 
cấp xã

Không - Luật Khiếu nại năm 2011;
- Luật Tố cáo năm 2018;
- Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 
10/4/2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết mộ số điều và biện pháp thi 
hành Luật Tố cáo; Nghị định số 
124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 



STT Tên thủ tục 
hành chính 

được thay thế

Tên thủ tục 
hành chính thay 

thế
Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện

Phí, lệ 
phí 

(đồng)
Căn cứ pháp lý

của Chính phủ quy định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật 
Khiếu nại 2011;
- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP 
ngày 01/10/2021 của Thanh tra 
Chính phủ quy định quy trình xử lý 
đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến 
nghị, phản ánh.
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