
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ CẨM ĐOÀI

             
Số:        /TB-UBND

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Cẩm Đoài, ngày 27 tháng  10 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc công khai thủ tục hành chính cấp xã

thuộc lĩnh vực Phòng chống tệ nan xã hội; Lĩnh vực Bảo trợ xã hội; 
Lĩnh vực Người Có công; Lĩnh vực Trẻ em 

Thực hiện Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày  25/10/2021 của UBND 
tỉnh về việc công bố danh mục TTHC và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 
TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 
Sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Cẩm 
Đoài đã tiến hành công khai tại bộ phận một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp 
xã thuộc lĩnh vực  Phòng chống tệ nan xã hội; Lĩnh vực Bảo trợ xã hội; Lĩnh 
vực Người Có công. Tổng số thủ tục hành chính là 12 thủ tục (có danh sách kèm 
theo). Lĩnh vực Trẻ em: 06 thủ tục hành chính./.

N¬i nhËn:
- UBND huyện;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cổng thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tiến
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