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Phạm Kha, ngày        tháng        năm 2021
THÔNG BÁO

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực 
Tài chính – Kế toán thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã
Căn cứ Quyết định số 3114/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính; Công văn số 3147/UBND-
VP ngày 28/10/2021 của UBND huyện Thanh Miện về việc công khai danh mục 
thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 3242/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Sở kế hoạch và đầu tư; Công văn số 3254/UBND-
VP ngày 09/11/2021 của UBND huyện Thanh Miện về việc công khai danh mục 
TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở KH&ĐT;

Uỷ ban nhân dân xã Phạm Kha thông báo công khai các thủ tục hành chính 
chuẩn hóa cụ thể như sau:

1. Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
2. Thủ tục phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.
3. Quyết định điều chuyển tài sản công.
4. Quyết định thanh lý tài sản công.
5. Quyết định tiêu hủy tài sản công.
6. Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác
7. Thông báo thay đổi tổ hợp tác
8. Thông báo thành lập tổ hợp tác

Giao cho công chức Văn phòng HĐND&UBND đôn đốc công chức Tài 
chính - kế toán xã rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.

Vậy Uỷ ban nhân dân xã Phạm Kha thông báo để các tổ chức, cá nhân được 
biết để thuận tiện trong giao dịch./.

Nơi nhận:                            
- UBND huyện Thanh Miện;
- TT  Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn xã;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT, VPTK(02b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Văn Quynh
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