
       ỦY BAN NHÂN DÂN 

      PHƯỜNG HẢI CHÂU I 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       Số:        /UBND-VPTK 
 

    V/v triển khai Quyết định  

  công bố Bộ thủ tục hành chính  

 áp dụng tại quận, huyện; 

 phường, xã năm 2020 

 

        Hải Châu I, ngày      tháng      năm 2020 

  

   Kính gửi:   

                                        - Cấp ủy Chi bộ…..; 

                                        - BCT Mặt trận…..; 

                                        - Tổ trưởng TDP….. 
  

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban 

hành Quyết định số 3709/QĐ-UBND về việc công bố bộ thủ tục hành chính (gọi 

tắt là TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 3710/QĐ-UBND về việc công bố bộ 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng thay thế Quyết định số 3954/QĐ-UBND và Quyết định số 

3955/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của Chủ tịch UBND thành phố. Toàn bộ nội 

dung của 02 bộ TTHC đã được chuyển đến toàn thể cán bộ công nhân viên 

phường trên phần mềm egov.danang.gov.vn, niêm yết công khai tại Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả phường đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của phường tại website: https://haichau1.danang.gov.vn (mục: Cải cách 

hành chính).  

Trong quá trình thực hiện, nếu có văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành 

thay đổi hoặc điều chỉnh các quy định có liên quan đến nội dung TTHC, UBND 

phường sẽ có trách nhiệm áp dụng văn bản mới ban hành; niêm yết công khai các 

quy định mới tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử 

của phường đồng thời phản ánh bằng văn bản về phòng Nội vụ quận để xem xét và 

đề xuất các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Để thuận lợi cho công dân, tổ chức nắm bắt kịp thời các nội dung quy 

định tại 02 bộ TTHC này, đề nghị BĐH tổ dân phố thông báo, tuyên truyền rộng 

rãi để người dân được biết, thực hiện và giám sát cơ quan công quyền trong quá 

trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC có liên quan./. 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Phòng Nội vụ quận (b/c); 

- Lưu: VT, VPTK. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Võ Trường Anh 
 

m
yp

th
-1

6/
10

/2
02

0 
11

:4
3:

40
-m

yp
th

-m
yp

th
-m

yp
th

https://haichau1.danang.gov.vn/
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