
  ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG NINH THỦY      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:      /TB-UBND   Ninh Thủy, ngày    tháng      năm 2022

THÔNG BÁO
Danh mục TTHC được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày (Thứ 6 hàng tuần)

Căn cứ Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND phường Ninh

Thủy về triển khai thực hiện Mô hình “Ngày thứ 3 không viết, Ngày thứ 6 không

hẹn” tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Ninh Thủy,

UBND phường Ninh Thủy thông báo danh mục thủ tục hành chính được tiếp

nhận và giải quyết ngay trong ngày (thứ 6 hàng tuần) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả

kết quả phường cụ thể như sau:

1. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đối với trường hợp cư trú tại địa

phương, không cần xác minh).

2. Cấp bản sao trích lục hộ tịch.

3. Đăng ký khai sinh.

4. Đăng ký khai tử.

5. Đăng ký giám hộ.

6. Đăng ký thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch.

7. Đăng ký nhận cha, mẹ con.

9. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp

chứng thực điểm chỉ và trường hợp yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể

điểm chỉ được).

10. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ văn bản do cơ quan, tổ chức có

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

11. Xác nhận đơn xin việc, xác nhận theo đơn, xác nhận hồ sơ vay.

Trên đây là Thông báo của UBND phường Ninh Thủy về danh mục thủ tục

hành chính được tiếp nhận và giải quyết ngay trong ngày (thứ 6 hàng tuần) để tổ

chức, cá nhân biết và thực hiện./.

Nơi nhận:   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT. Đảng ủy, HĐND phường;                   CHỦ TỊCH
- TT. UBND phường;

- Toàn thể cán bộ, công chức phường;

- Đài truyền thanh;

- Cổng thông tin điện tử phường;

- Lưu: VT.

           Trần Minh Dũng
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