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THÔNG BÁO
Về việc công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính

thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Tư pháp 
 

Thực hiện Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của Sở Tư pháp. 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 quản lý của Sở Tư pháp. Tổng số 
thủ tục hành chính là 37 thủ tục (có danh sách kèm theo).

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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