
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ VĨNH HÒA

Số: 11 /TB-UBND
V/v công khai danh mục TTHC và quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Sở 

Công Thương

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

Vĩnh Hòa, ngày 15 tháng 03 năm 2023

Kính gửi: 

                  - Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. 

Thực hiện Công văn số 19 /KT&HTngày 13/3/2023 của  Phòng  kinh tế - Hạ 
tầng về việc công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC 
thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương. 

Ngày 06 tháng 3 năm 2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
366/QĐUBND 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 
Công Thương; trong đó: 

- Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung: gồm 03 thủ 
tục hành chính mới ban hành, 06 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh 
vực hóa chất. 

- Phê duyệt 09 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 
hóa chất. Nội dung Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh 
đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ 
sct.haiduong.gov.vn. (Chi tiết có văn bản gửi kèm theo công văn này). 

UBND xã thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực 
hiện./

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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Thiêm
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