
ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ KINH MÔN

Số: 925/UBND-VP

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

Kinh Môn, ngày 22 tháng 11 năm 2021
V/v công khai danh mục TTHC thực hiện

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Kính gửi: 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- UBND các xã, phường.

Ngày 18/11/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 
3373/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hải Dương. Theo đó, có các 
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thị xã (27 thủ tục) và các xã, phường (17 
thủ tục) thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của 
tỉnh (chi tiết có danh mục kèm theo).

Danh mục các TTHC và Quyết định số 3373/QĐ-UBND được công khai tại 
địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn.

UBND thị xã Kinh Môn thông báo để các phòng, ban, ngành của thị xã; 
UBND các xã, phường; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:           
- Như trên;  
- Lãnh đạo UBND Thị xã;    
- Bộ phận Một cửa thị xã;
- Đài Phát thanh thị xã; 
- Cổng thông tin điện tử;                     
- Lưu: VT.                               

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mạc Thị Huyền
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