
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ PHÚ ĐIỀN

Số:        /CV - UBND
V/v công khai danh mục thủ tục 
hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực đất đai thuộc phạm vi, chức 
năng quản lý của Sở Tài nguyên 

và Môi trường

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

Phú Điền, ngày        tháng 03  năm 2023

Kính gửi:
- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử xã;
- Bộ phận "Một cửa" UBND xã;
- Cán bộ, công chức chuyên môn có liên quan.

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 UBND xã yêu cầu Ban biên tập Cổng thông tin điện tử xã; các đơn vị có 
liên quan, Bộ phận "Một cửa", UBND xã tổ chức công khai, tuyên truyền, phối 
hợp thực hiện giải quyết đúng quy định các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Hải Dương, theo Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 10/3/2023 đã 
được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã (phu 
dien.namsach.haiduong.gov.vn - mục Văn bản mới). 

Yêu cầu Ban biên tập Cổng thông tin điện tử xã; Bộ phận "Một cửa"  
UBND xã và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:
- Như  kính gửi;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu VP.

TM. UBND XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Kim Tuyến
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