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THÔNG BÁO
Về việc công khai quy trình nội bộ giải quyết TTHC

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã

Thực hiện Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 05/11/ 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 Giao thông vận tải; Công văn số 3242/UBND-
VP ngày 08/11/2021 của UBND huyện Thanh Miện về việc về việc công bố danh 
mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải;

Quyết định số 3240/QĐ-UBND ngày 08/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội Vụ; Công văn số 3253/UBND-VP ngày 
09/11/2021 của UBND huyện Thanh Miện về việc niêm yết công khai quy trình nội 
bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội Vụ.

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 KH&ĐT; 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.

UBND xã Lam Sơn thông báo niêm yết công khai thủ tục hành chính và quy 
trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã cụ thể như sau:

Lĩnh vực đường thủy
1. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường 

thủy nội địa 
2. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở 

hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính 
cấp tỉnh khác 

3. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác 
sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 

4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương 
tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 

5. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương 
tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 

6. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 
7. Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 



8. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội 
địa 

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác
1. Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 
2. Thông báo thay đổi tổ hợp tác 
3. Thông báo thành lập tổ hợp tác
Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 
2. Thủ tục đăng kí bổ sung hoạt động tín ngưỡng 
3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 
4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn 

hoạt động tôn giáo ở một xã 
5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có 

địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 
6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung
 7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn 

một xã 
8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn 

xã khác 
9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 
10. Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
Lĩnh vực thi đua khen thưởng
1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ 

chính trị 
2. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua 

theo đợt hoặc chuyên đề 
3. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 
4. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình 
5. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết TTHC cấp xã gồm:
Lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo

1. Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 
2. Thủ tục đăng kí bổ sung hoạt động tín ngưỡng 
3. Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 
4. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn 

hoạt động tôn giáo ở một xã 
5. Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có 

địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 



6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 
trung 

7. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn 
một xã 

8. Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn 
xã khác 

9. Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 10. 
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Lĩnh vực khen thưởng
 1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ 

chính trị 
2. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua 

theo đợt hoặc chuyên đề 
3. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 
4. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình 
5. Thủ tục Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 
Giao cho công chức Văn phòng HĐND&UBND phối hợp với công chức liên 

quan rà soát niêm yết quy trình TTHC theo quy định.
Vậy UBND xã Lam Sơn 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;
- Trang TTĐT xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trương Mậu Nhân
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