
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

   Số:          / CV-KHĐT
    V/v công khai TTHC trong thực hiện 
giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ 
hành chính công của tỉnh

          
            Hải Dương, ngày     tháng  01  năm 2021

                                                   
                    Kính gửi: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương
            

Căn cứ Quyết định số 828/QĐ-BKHĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020 về công bố 
TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Quyết định số 
1327/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 8 năm 2020 công bố TTHC mới, TTHC bãi bỏ lĩnh 
vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc 
hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho 
Việt Nam; Quyết định số 1463/QĐ-BKHĐT ngày 06 tháng 10 năm 2020 công bố 
danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu; Quyết định số 1523/QĐ-
BKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2020 công bố TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành 
lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành rà soát bộ TTHC thuộc lĩnh vực Sở quản 
lý; xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên quan thuộc phạm vi, 
chức năng quản lý của Sở. Ngày 31/12/2020 UBND tỉnh đã ra Quyết định số 
4061/QĐ-UBND công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
TTHC thuộc lĩnh vực Sở quản lý, bao gồm: 18 TTHC mới (Chi tiết theo Phụ lục I tại 
Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 31/12/2020); 09 Quy trình nội bộ giải quyết 
TTHC(Chi tiết theo Phụ lục II tại Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 31/12/2020).

Để phục vụ cho việc hướng dẫn, giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân tại 
Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Trung 
tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương niêm yết công khai: 18 TTHC mới và 
09 Quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của 
Sở. Đồng thời Sở Kế hoạch và Đầu tư công khai 18 TTHC mới và 09 Quy trình nội 
bộ trên Websile của Sở.

Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư  đề nghị Văn phòng UBND tỉnh công khai những 
TTHC trên thuộc phạm vi, chức năng Sở quản lý tại Trung tâm phục vụ hành chính 
công của tỉnh để thực hiện./.
.Nơi nhận:
-  VP UBND tỉnh ( B/C);
-TT phục vụ hành chính công  của tỉnh;
-  Lưu VP

 GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Kiêm
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