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Hải Dương, ngày        tháng 3 năm 2022

                           
THÔNG BÁO

V/v công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính
 thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp 

Thực hiện Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 23/3/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp, trong đó phê duyệt  

01 quy trình nội bộ, bãi bỏ 01 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính  

trong lĩnh vực lao động đã được ban hành tại Quyết định số 2073/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh: Chi tiết có Phụ lục đính kèm; Đã công 

khai trên Trang thông tin điện tử của Ban Quản lý các khu công nghiệp (tại địa 

chỉ https://banqlkcn.haiduong.gov.vn) và niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Hải Dương. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo để các sở, ban, ngành, hội, 

đoàn thể tỉnh được biết và phối hợp công tác đồng thời thông báo để các nhà đầu 

tư, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan biết và thực hiện ./.

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c);
 - Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; 
- Trung tâm PVHC công (để p/h công khai); 
- Lãnh đạo Ban; 
- Các DN trong các KCN (để t/h); 
- Website Ban QL (để đưa tin); 
- Lưu: VT, VP(ô. Huấn).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Chuẩn
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