
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TCKH 

V/v triển khai thực hiện Danh mục thủ 

tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của 

hộ kinh doanh và hợp tác xã thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND cấp huyện 

tỉnh Thanh Hóa. 

Thạch Thành,  ngày        tháng 9  năm 2022 

 
 

Kính gửi:    

 -  Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 -  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 27/8/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 2926/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động 

của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Thanh 

Hóa; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 Tham mưu, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt 

động của hộ kinh doanh và hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện theo các Quyết định số 2925/QĐ-UBND và số 2926/QĐ-UBND ngày 27 tháng 

8 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (gửi kèm theo) đúng theo quy định. 

 2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

 Cập nhật, niêm yết Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo 

Quyết định số 2925/QĐ-UBND và số 2926/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá tại Bộ phận một cửa, tạo điều kiện thuận lợi 

cho Nhân dân trên địa bàn tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính. 

 3. UBND các xã, thị trấn 

 Thông tin Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Quyết 

định số 2925/QĐ-UBND và số 2926/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trên hệ thống loa truyền thanh và niêm yết danh 

mục thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” để người dân biết và thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, TCKH.(V) 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Hào 
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