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           THÔNG BÁO 

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dấn cấp xã/thị trấn  

trên địa bàn huyện Thạch Thành 

  

 

Căn cứ Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã 

hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

UBND huyện Thạch Thành thông báo thủ tục hành chính mới ban hành 

thực hiện chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025 (đối với các đối tượng mà thân nhân hoặc cá 

nhân trên địa bàn huyện được hưởng chính sách hỗ trợ tử nguồn kinh phí giao 

cho địa phương quản lý).  

(Có quyết định và phụ lục danh mục thủ tục hành chính kèm theo) 

Văn phòng HĐND&UBND huyện và UBND các xã, thị trấn có trách 

nhiệm niêm yết công khai thông báo này kèm theo danh mục thủ tục hành chính 

tại Bộ phận một cửa; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

thông báo rộng rãi trên hệ thống đài truyền thanh để công dân được biết. 
 

Nơi nhận:                                       
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, Phó CVP HĐND & UBND huyện; 

- Các cơ quan ban ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- TT Thông tin, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VT, LĐTBXH.                                                         

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tam 
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