
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINII GIA LA! Dc Ip — Tir do — H*nh phüc 

S& 744 /QD-UBND Gia Lai, ngàyej tháng 7 nám 2019 

*
QUYETDINH

* Ye viçc ban hanh Danh m11c thu tic hanh chinh tiep nhin va tra ket qua 
ti B phn Mt cfra IJBND cp huyn trên da bàn tinh Gia Lai 

CHU T!CH  UY BAN NIIAN DAN T!NH 

Can cü Lut t chirc chInh quyn dja phrcmg ngày 19/6/2015; 

CAn cir Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v kim 
soát thu tic hành chInh; Nghj djnh s 48/2013/ND-CP ngày 15/5/2013 cüa ChInh 
phü sfra di, b sung mt s diu cüa các Nghj djnh lien quan dn kim soát thu tic 
hành chInh; Nghj dlnh  so 92/20171ND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh phü sira 
b sung mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan dn kim soát thu tiic hành chInh; 

Can cir Thông ti..r s 02/2017/TT-VPCP ngày 3 1/10/2017 cüa B trung, Chü 
nhim VAn phông ChInh phü htr&ng dk v nghip v11 kim soát thu tiic hânh chInh; 

Can cü Nghj djnh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü v thc 
hin cci ch mt cixa, mt ci:ra lien thông trong giâi quy& thu tiic hành chInh; 

Can cü Thông tu s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa Van phông ChInh 
phñ v hithng dn thi hành mt s quy djnh cña Nghj djnh s 61/201 8/ND-CP ngày 
23/4/2018 cUa ChInh phü v thirc hin cci ch mt cua, mt càa lien thông trong giái 
quyt thu tiic hành chInh; 

Theo d nghj cüa Chánh VAn phông UBND tinh, 

QUYET D!NH: 

Diu 1: Cong b kern theo Quy& djnh nay Danh mtc thu tiic hành chInh thirc 
hin tip nhn và trà kt qua tai  B phn Mt ci'ra cüa UBND cp huyn trén dja 

bàn tinh Gia Lai (Phy lyc kern theo,). 

Diu 2: Chu tjch UBND cp huyn có trách nhim chi dao,  t chüc thirc hin 
vic niêm yt, dAng tài cong khai dy dii t.i B phn Mt cua và trén Trang Thông 
tin din tir cci quan Danh miic, ni dung chi ti& các thu tVc  hành chInh theo Danh 
miic cOng b ti Diu 1 d th%rc hin ti B phn Mt cfra. 

Diu 3: Quyêt djnh có hiu lirc thi hành k tü ngày k. 

Chánh VAn phông UBND tinh; Thu tnr&ng các s&, ban, ngành tinh; UBND các 



huyn, thj xä, thành p14ya çác t chrc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quy& djnh nàyi4  

Noi nIzin: 
-NhuDiêu3; 
- VAn phông Chmnh phü; 
- TT. Tinh üy; TT. HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCT. UBND tinh; 
- Cong thông tin din tfr tinh; 
- Bixu din tinh; 
-Liru:VT,NC 

CHU TICH 

 

Vö Ngçc Thà'th 



PHV LVC 
H MUC THU TUC HANH CHfNR TIEP NHJN VA TRA KET QUA TiI BQ PH4N  MQT CIA 

CUA UBND CAP HUYN 
(Ban hành kern theo Quylt djnli so': /QD-UBND ngày.eg tháng 7 nàm 2019 cña UBND tinh) 

'2i A Ten thu tuc hanh chinh 

1. Linh vrc rnôi tru?rng, dat dai 

01 Th ti1c giái quyt tranh chp cth dai thuc thrn quyn cüa Chü tjch UBND c.p huyn 

02 
ThU t1ic th.m djnh nhu cu si:r diing d.t d xem xét giao d.t, cho thuê dt không thông qua hInh thirc d.0 giá quyên 
sir diving dat dôi vOi h gia dInh, Ca nhãn, cong  dông dan cix 

03 
Thu tVc  giao dt, cho thuê dt cho h gia dInh, cá nhân; giao dt cho cong  dng dan cix dôi vói trlxmg hçip giao 
dat, cho thuê dat không thông qua hInh thic dau giá quyên si diing dat 

04 Chuyn ni1c dIch sCr diing dt phãi dupc phép cCia ca quan nhâ rn.róc có thm quyên di vói h gia dinh cá nhán 

05 Dàng k quyn s1r d1ing dt lan dâu 

06 ThU tuc däng k dt dai ln dãu di vói truông hçip nhâ nuóc giao dat dê quail 1' 

07 ThU tuc xóa dang k cho thuê, cho thué lai, gop vn bng quyn sir diing dt, quyén sâ hüu tài san gän 1iên vói dAt 

08 

ThU tuc dang k bin dng v scr dung dAt, tUi san gAn 1in vâi dAt do thay dôi thông tin v ngrôi dirgc cAp GiAy 
chung ithãn (dôi ten hoãc giãy ta phap nhân giây to nhân than, dia chi), giarn diên tich thixa dat do sat la tu nhiên, 
thay dôi do xac dinh lai diên tich dat o tiong thua dat co vixon, ao gän lien voi nha o, thay dôi ye han chê quyên 
sr diing dat; thay dôi ye nghia v11 tãi chInh; thay dôi ye tài sUn gän lien vói dat so vâi ni dung dã dang k, cUp 
GiâychUngnhn 

09 
Thu tuc dàng ky xac lUp quyên su dung han chê thua dat hen kê sau khi duoc cUp Qiây chung nhân lan dâu va 
dng ky" thay dôi, chUrn dirt quyên sU diing h?n  chê thUa dat lien ké 

10 ThU tiic gia h?n  sU diing dAt ngoUi 1dm cong ngh cao, khu kinh t 
ThU tVc  xUc nhn tiêp tiic sU dung dAt nông nghip cUa h gia dinh, CU nhUn khi hêt 1n sü diing dat dôi vói tru6ng 
hqp có nhu cUu 

12 ThU tuc tách thcra hoäc hqp thcra dat 
13 ThU t11c cAp di GiAy chirng nhn quyn scr diing dAt quyn sâ h&u nhà a và tUi sUn k.hác gän lien vói dat 
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14 Chuyk di qun sr dung dt nông nghip ca h gia dInh, cá nhân 
15 DInh chInh Giay chrng nhãn dâ c.p 

16 
Thu tic thu hM Gi.y chrng nhn dä c.p không di'ing quy djnh cüa pháp 1ut dt da do ngu1i si'r ding dat, chiX sâ 
hthi tài san gn lien vài dat phát hin 

17 Däng k vâ cap Giây chüng nhn quyn siX diing dat, quyên so' hü'u nhà và tài san khác gn lien v'i dat cho 
ngtthi dâ dng k quyên siX diing dat lan dâu 

18 
Cap Giây chüng nhn quyên sü ding dAt, quyên s& hiru nhà 6' và tài san khác gn lien vói dat cho nguii dä däng 
k quyên siX diin dat lan dâu 

19 
E)äng k, cp Giây chiXng nhn quyn siX ding dAt, quyn s& hüu nhà & và tài san khác g&n lin vâi dAt lan dâu ctôi 
vó'i tài san gàn lien vói dat ma ch s& hUu không dông thai là nglx&i siX ding dat 

20 Dng k thay di tài san g&i lin vâi dAt vào Gi.y chiXng nhn dâ cap 

21 
Däng k, cp Gi.y chiXng nhn quyn siX diing dAt, quyn s& httu nhâ & và tài san khác gn 1in vâi dAt di vâi 
tru'ang hqp dã chuyên quyên siX diing dat tnrâc ngày 01 tháng 7 näm 2014 ma ben chuyên quyên dâ &rqc cap Giây 
chiXng nhn nhung chua thirc hin thu tiic chuyên quyên theo quy djnh 

22 

Thu tVc  dang k bin dng quy&n sü diing dAt, quyn s& hOai tài san g&n 1in vâi dAt trong trixàng hap chuyên 
nhrç'ng, cho thuê, cho thuê lai, thüa kê, tang cho, gop von bang quyên siX diing dat, quyên s& hCu tài san gän lien 
vói dat; chuyên quyên siX ding dat, quyên s&htu tài san gän lien vó'i dat cüa v9 hoc chôngthành cüa chung vg 
va chông, tang them din tIch do nhcn chuyên nhu'çrng, thà'a kê, tang, cho quyên th dung dat dã có Giáy Ch&ng 
nhn 

23 
Thu tyc ban 1ioc gop vn bang tài san gn 1in vói dAt thuê cüa Nhà mx&c theo hInh thCrc thuê dAt trâ tiên hang 
närn 

24 

Däng k bin dng quyn sir ding dAt, quyn s& hQu tài san g.n li&n vOi dAt trong các tiix&ng 1p giâi quyt tranh 
chap, khiêu nal, to cao ye dat dai, xix 1' no hop dông the chap, gop von, kê biên, dâu gia quyên su dung dat, tai 
san gän lien vâi dat dê thi hành an; thOa thun hqp nhât hoc phãn chia quyên siX diing dat, tài san gän lien v&i dat 
dé thi hành an, chia tách, hap nhât hoc phan chi quyên s ding dat, tài san gän lien vâi dat cüa h gia dInh, cüa 
vçi vâ chông, cüa nhórn ngir&i SiX dung dat; dáng 1g biên d3ng dôi vái tru'àng hQp h(3 gia dInh, cá nhán du'a quyên 
si ding dat vào doanh nghiêp. 

25 
Thu tiic dAng k bi&i dông di vó'i trurng hap chuyn t1r hInh thiXc thuê dAt trâ tin hang näm sang thuê dat trâ 
tiên mt lan cho cã thai gian thué hoc t& giao dat không thu tiên sir dung dat sang hInh thIrc thuê dat hoc tiX thuê 
dat sang giao dat có thu tiên SiX diing dat 
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Cp 'ai Giy chüng nhn do bj m.t ho.c cp lai Trang b sung Gi&y chi'rng nhn do bj mt 

Däng k chuyn muc dIch sr ding dAt không phâi xin phép c quan nhà ntrâc cO thm quyên 

Thu tuc thu hôi dat do ngurn sx dung dat tii nguyen tra lal dat 

Thu tuc thu hoi dat drçic Nha nucrc giao, cho thuê cc thoi hn nhimg khong duqc gia h?n 

Dàng k k hoach bâo v môi tru&ng 

31 Dàng k dê an bâo v môi tnrông don giãn 
2. Linh vIc dãng k giao djch bão dam 

32 DAng k th chAp quyn sü ding dAt, tài san gn lien v6i dAt 

33 Dang k th chAp dir an dAu ti.x xay dirng nhà &, nhà & hmnh thành trong thong lai 

Däng k th chAp tài san gn lin vâi dAt không phâi là nhà & ma tài san do dã hInh thânh nhixng chua diiqc chrng 
nh.n quyên s& h0u trén Giây chng nhn 

35 Dang k bâo kru quyn s& hthi trong tru&ng hgp mua ban tài san gn lin vâi dAt cO bâo lixu quyén s& hth' 

36 Dãng k thay d& ni dung bin pháp bâo dam b&ng quyn sCr ding dAt, tài san gn li&n v&i dat dã däng kb." 

37 
SCrachia sai sot ni dungbin pháp bâo dam bang quyn sir diing dAt, tài san gAn lin v&i dAt dã däng k th chap' 
do lôi cüa co quan dang k 

38 Däng k van bàn thông báo v vic xCr l tài san th chAp bang quyn scr dung dAt, tài san gan lien vâi dat 
39 Chuyk tilp dàng k th chAp quyn tài san phát sinh tir hp dng mua ban nhàâ 
40 Xóa dàng k' bin pháp bão dam bang quyên sr diing dat, tài san gàn lien vâi dat 

3. Linh vyc Tir pháp 
41 Câpbãnsaotirsg& 

42 
Chtrng thirc bàn sao tr bàn chInh giAy t&, van bàn do co quan t chi'rc có thAm quyn cüa Vit Narn cap hoc chirng 
nhn. 

43 
ChCrng thrc bàn sao tir bàn chmnh giAy t&, van bàn do cci quan, th chirc có thAm quyn cüa Via Nam; co quan, t6 
chirc Co thârn quyén cüa rnthc ngoài; car quan, to chirc có thâm quyên cüa Via Nam lien kêt vâi car quan, tO chCrc 
có thâm quyên cüa nu&c ngoài cp giây chrng nhân. 
Chrng thirc ch k trong các giây t&, van bàn (áp diing cho câ tnräng hqp chimg thirc diem chi và trtrOng hqp 
ngu&i yêu câu chüng thrc không the k, không the diem chi duc) 

45 Chrng thrc vic scra di, b sung, hüy bô hp dng, giao djch 
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46 Sira 1i sai sot trong hcip dng, giao dch dä duçic chirng thrc 

47 Cp bàn sao có chirng thirc tir bàn chInh hçip dng, giao djch da ducic cht'rng thrc 

48 Chirng thrc chtt k ngrôi djch ma nguài dch là cong tác viên djch thu.t cüa Phông Ti.r pháp 

49 Chirng thirc ch& k,2 ngu&i dch ma ngui djch không phâi là cong tác viên djch thut cüa Phông Tu pháp 
50 Ching thçrc hgp dông, giao djch lien quan den tài san là dng san 
51 Chüng thrc van bàn thóa thun phân chia di san ma di san là dng san 
52 Chng thuc van bàn khai nhn di san ma di san là dng san 
53 Dang k' khai sinh có yêu to nuc ngoài 
54 Däng k kêt hOn Co yêU to nuóc ngoài 
55 Dang k khai t1r có yu t nuâc ngoài 
56 Dàng k nhân cha, mc, con có yêu to nithc ngoài 
57 Dãng k khai sinh kt hcxp dãng k nhn cha, mc, con cO yêu tO rnthc ngoài 
58 Dãng k giám h có yêu to nuóc ngoài 
59 Dang k' ch.m dirt giám h cO yu to nirâc ngoài 
60 Thay di, cãi chInh, b sung h tjch, xác djnh li dan tc 

61 Ghi vâo s ho tich viêc kt hon cüa cOng dan Vit Narn dã dugc giài quyêt t?i Co.  

6 - 
Ghi vâo s ho tich viêc ly hOn, hiy viêc kt hon cüa cOng dan Viêt Narn dã dLr9c giài quyêt t?i  ca quan có thâm 
quyên cüa nuac ngoài 

63 Ghi vâo s ho tich viêc ho tich khác cüa cOng dan Viêt Narn dã duc giãi quyêt tai CO quan Co thâm quyên cüa 
ni.róc ngoài (ki-iai sinh; giám h; nMn  cha, me, con; xác dinh cha, mc,  con; nuôi con nuOi; khai t1r; thay dOi h tjch) 

64 Dãng k 1i khai sinh có yu t nróc ngoài 

65 Dang k khai sinh cO yu t niió'c ngoãi cho ngi.thi dâ có ho so, giây t cá nhân 

66 Däng k' I?i  kt hOn có yu tO nucc ngoài 
67 Dang k l?i  khai ti:r cO yu t nixóc ngoài 
68 Cap bàn sao TrIch hc h tjch 

4. Linh viyc PhO biên giáo dc  pháp 1ut 
69 Thu tVc  cong nh.n báo cáo viên pháp lu.t Cap huyn 

70 Thu t1ic min nhim báo cáo vien pháp 1u.t cap huyn 
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vtrc Bôi thtrông nhà nu'óc 
Phuc hi danh dir 

7 . \ 
.- 

Thu tiic giãi quyêt bôi thuông tai  ca quan có trách nhim bôi thurng 

I . 'vtc hôa giãi & co s& 

Thu tiic thirc hiên h tra khi hàa giãi viên gp tai nn hoc rüi ro ãnh hu&ng dn slrc khóe, tInh mng trong kbi 
thuc hin boat  dng hôa giãi 

7. Linh virc giáo dtc và dão to 

74 Thành I.p truôi-ig trung h9c co SO' cong 1p  hoc cbo phép tbành 1p truOng THCS tu thiic 

75 Cho phép tru'Ong trung h9c co' sO boat dng giáo diic 
76 Cho phép truOng trung hçc so' sâ boat dng trâ li 
77 Sat nhp, chia , tách truing trung h9c c0 s& 
78 Giãi the truOng trung hçc ca s0 (theo d nghj cüa cá nhân, th chüc thành l.p tnr&ng) 
79 Thành Ip tmO'ng phô thông dan tc ban tr1i 
80 Cho phép truO'ng phô thông dan tc ban trñ hoat dng giáo diic 
81 Sap nhp, cbia, tách truô'ng PTDT bàn trii 
82 Chuyên di trung phô thông dan tc ban trü 
83 Thãnh 1p tru'O'ngêu h9c Cong Ip, cho phép thành l.p tru'Ong tiêu h9c tu thic 
84 Cho phép truOng tiêu hçc hoat dng giáo diic 
85 Cho phép tnrOiig tiêu h9c hoot dng giáo diric trô' 'ai 
86 Sep nhp, chi tách tnräng tiêu hçc 

87 Giài th trumg tiu hçc( theo d nghj cüa t cht'rc, cC nhân d nghj thành 1p  truô'ng tiêu h9c) 

88 ThCnh 1p  trung tarn h9c t.p cong dông 
89 Cho phép trung tarn hpc t.p cong dông hoat  dng trO lai 
90 Thãnh 1p lop näng khiu the dirlc th thao thuc trung tiêu h9C, tru'à'ng trung hçc co' so' 

91 Cho phép tru'O'ng ph thông dan tc ni trü cO cap h9c cao nht là trung h9c ca sO' boat dng giáo dine 

92 Thành lap trithng rnu giCo, trung rnrn non, nba tré cong 1p hoc cho phép thãnh 1p tnrô'ng rnâu giáo, tnrO'ng 
rnârn non, nba tré dan lap, tu' thinc 

93 Cho phép tru'O'ng rnL.i gio, truung rnrn non, nhà tré hoat dng giáo dinc 
94 Cho phép tnrO'ng rnu giCo, tnthng rn6 non, nhà tré hoat dng giáo diic  trO 1i 
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95 Sap nhâp, chia, tách truYng mu giáo, tru&ng mâm non, nhà tré 
96 Giâi th trixèng mu giáo, trung mm non, nba tré (theo yêu c.0 cüa t chüc, cá nhân d nghj thành lap) 
97 Cong nhn xä dat  chun ph cp giáo dijc, xóa mu chü 
98 Quy trInh dánh giá, xêp hoai" Cong  dông h9c t.p" Cap Xã 
99 Dãng k dir thi cap chmg chi Lrng ding cong ngh thông tin 

100 Chuyn di co' SO Giáo dic Mm non ban cOng sang CG sO giáo diic rnâm non cong l.p 

101 Chuyn d& co sä Giáo dic Mrn non ban cOng sang co' s& giáo diic rnm non dan l.p 

102 Chuyn trixô'ng d6i vó'i hçc sinh tiu h9c 

1 Q 
Xét, duyêt chInh sách h tro dOi vói h9c sinh ban trü dang hçc tai  các trung tiêu hgc, trung hçc cO• s& 0' xä, thôn 
d.c biêt khó khän 

104 
H tr9 hçc tp dOi vó'i tré mâu giáo, hoc sinh tiu hoc, hoc sinh trung h9c co sâ, sinh viên các dan tc thiêu so rat 
It nguèi 

105 Ho trçi an tru'a dôi vói tré em rnâu giáo 
106 Tiêp nh.n dOi tuQng h9c bô tic trung h9c co' SO 
107 Thuyên chuyn di tugng h9c b tiic trong trung h9c c0 sO' 
108 Chuyên trtrOng dôi vó'i hpc sinh trung h9c Ca S& 

109 
Cap gi.y phép, gia ban  giy phép t chirc hoat  dng dy them, hçc them có ni dung thuc chuung trInh trung 
h9c Ca SO 

110 Xác nhn hoat  ding giáo dyc k näng sng vã ho?t dng giáo dic ngoài giO' chInh khóa 

C.p hoc bng vâ h ti-a kinh phi mua phu'o-ng tiên, d ding h9c t.p diing riêng cho nguOi nguO'i khuyêt t.t hçc tai 
các ca sO' giáo diic 

112 Chinh sira ni dung van b.ng, chmg chi 
113 Cap ban sao van bang, chirng chi th' s gOc 

8. Linh vic  Dang k kinh doanh, hqp tác xã 

114 Däng k thânh 1p  h kinh doanh 

115 Däng k thay di ni dung dãng k h kinh doanh 
116 Tam  ngirng hoat dng h kinh doanh 
117 Chârn dü't hoat dng h kinh doanh 
118 Cap lai  Giây chrng nhn däng k' h kinh doanh 
119 Dängkh9ptácxã 
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k thành 1p chi nhánh, van phông dai  din, dja dim kinh doanh cüa hcip tác xâ 'Däng 

*2 
')àng k thay dôi ten, dja chi trii sâ chInh, ngành, ngh san xut, kinh doanh, vn diêu 1, nglxYi dai  din theo 

háp 1ut; ten, dja chi, nguäi dai  din chi nhánh, van phông dai  din cüa hçip tác xä 
k khi hçip tác xä chia 

4 Vft /  äng k khi hqp tác xâ tách 
•
1 

Dängkkhihqptácxâhcipnht 
125 Dang k khi hçp tác xA sap nhp 
126 CAp di GiAy chirng nhn dang k hçip tác xA 
127 Dang k thay di ni dung dang k chi nhánh, van phông dai  din, dia diem kinh doanh cUa hcip tác xã 
128 Thông báo thay dôi ni dung däng k hqp tác xã 
129 Thông báo v vic gop von, mua c phAn, thành1p doanh nghip cüa hçip tác xà 
130 Tm ngmg hoat dng cüa hçip tác xa, chi nhánh, van phông dai  din, dja dim kinh doanh cüa hqp tác xa 
131 ChAm dirt boat dng cña chi nhánh, van phông d?.i  din dja dim kinh doanh cüa hçip tác xâ 

132 Cap lai giây chimg nhn dang k hqp tác xà (khi dôi tr giây chng nhtn däng k kinh doanh sang giây chrng 
nhan dang k hqp tác xa) 

133 Thu hôi Giây chüng nhan dang k hçp tác xâ (Di vâi truäng hqp hçip tác xâ giãi the tx nguyen 
134 Thay dôi ca quan dang k3 hqp tác xä 

135 Cap lai giây chirng nhn däng k hçip tác xâ, giAy chirng nhn dang k chi nhánh, van phông dai  din, dja diem 
kinh doanh cüa hçrp tác xà (trong tnx&ng hqp bj mat hoc bj hu hông) 

136 Däng k thay di ni dung dang k3' hqp tác xâ 

137 Giái th tr nguyen hqp tác xa 

09. Khiu nh to cáo 

138 Xü 1 dan ti cAp huyn 

139 Giãi quyt khiêu nai  lAn dAu ti cAp huyn 

140 Giãi quyt khiu nai  lAn hai tai  cAp huyn 

141 Giâi quyt t cáo tai  cAp huyn 
142 Tip cong dan tai  cAp huyn 

10. Linh vtrc Lao dng — Thirong binh và Xä hi 

143 Ap diing 
cho tré 

các bin pháp can thip khán cap hoc tam  thñ each ly tré em khOi môi truông hoc nguii gay ton hai 
em 
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144 Chm dCrt vic chäm soc thay th cho tré em 

145 Giãi quyêt ché d cp tin mua phung tin trçi giiip, d%ing ci chinh hInh va phiic hi chüc näng dôi vâi ngi.r&i cO 
cong vài cách mng 

146 Thu tuc xac nhân liêt si doi vâi nguii thuc 1irc h.rçing quân di, cong an hy sinh trong chiên tranh ttr ngày 
3 1/1 2/1991 tr& ye tnrâc không cOn giây tä 

147 Thu tic hO trq, di chuyên hài cot 1it sT 
148 Thu tic cp giy giài thiu di thärn ving mO liêt si và h trçl thäm viêng m 1it si 

149 Thu tic h trçi ngui có cOng di lam phrnmg tin, ding ci trq giüp chinh hInh; di diu trj phic hi chüc näng 
150 Thu tic "Giãi quyt tranh chip lao dng tp th v quyn" 
151 GUi thang luang, bang hwng, djnh mcrc lao dng cUa doanh nghip 
152 Xác djnh, xác djnh 1i mUc d khuyêt tt và cap Giây xác nhn khuyêt tt 

153 Thu tic tiêp nhn dôi ttrçlng là ngui chtxa thành niên không Co ncii cu trü n djnh bj áp dirng bin pháp giáo di1c 
ti xâ, phu&ng, thj trân vào ccr s trçl giüp tré em 

154 Tn giUp xã hôi dt xuât dôi vài ngir?i bj thung nng ngoài nñ cu trü ma khOng có nguii than thIch chäm sOc 

155 Cap 1i, diêu chinh giây phép hoit dng dôi vâi ca sâ trçi giüp xâ hi có giây phép hoit dng do PhOng Lao dng 
— Thixcng binh và Xä hi cp 

156 Cap giây phép hot dng dôi vói cj s& trçl giUp xà hi thuc thâm quyên cüa PhOng Lao &)ng — Thuo'ng birth và 
Xhi. 

157 
Giãi th ci sâ trçl giUp xä hi ngoài cOng 1p thuc thm quyn thành 1p cüa PhOng Lao dng — Thucmg binh và 
Xã hi 

158 
Däng k thành 1p, dang k thay di ni dung hoc cp li giy chCrng nhn dang k)" than 1p co so trci giUp xA 
hi ngoài cOng Ip thuc quyên giái quyêt cüa PhOng Lao dng - Thuong binh và Xã hi 

159 
Däng k thành 1p cci sO trg giüp xä hi ngoài cOng 1p thuc thm quyên giái quyt cüa PhOng Lao dng - 
Thucmg binh và Xä hi 

160 
Thu tiic 9uyêt djnh trçl cap xa hi hang thãng khi di tuçing thay dOi nth cix trU gitra các qun, huyn, thj xâ, 
thành phô thuc tinh 

161 Thtrc hin trq cp xA hôi hang tháng khi d6i tuqng thay di ncii cix trá trong cüng dja bàn qun, huyn, thj xä, 
thành phô thuc tinh 

162 Thu tuc thuc hiên, diu chinh, thôi huOng trçi cp xà hi hang thãng, h trq kinh phI chAm sOc. nuôi duôiig hang 
tháng 

163 H trq chi phi mai tang cho d6i tuçlng báo trçi xà hi duçic trçi giüp xâ hôi thuOng xuyen ti cong  d6ng 
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F64 H trç kinh phi nhn nuôi dixôiig, chäm soc di tucYng cn báo v khân cp 

Thu tic cp chInh sách ni trü cho h9c sinh, sinh viên tham gia chuang trInh dào to trInh d cao d.ng, trung 
cap ti các co so giáo d1ic nghê nghip tu th%ic hoc cci sO giáo dic có von dâu tu nuOc ngoài 
Thu t1c "Hoãn chAp hành quyt djnh ap diing bin pháp quân l sau cai ti trung tam quán l sau cai nghin" 
Thu tiic "Min chAp hành quyt djnh áp ding bin pháp quãn l sau cai ti trung tam quã.n l sau cai nghin" 

* " H trq chi phi huân luyn trrc tiêp cho ngu?i lao dng 0 khu vrc không có hçp dông lao dng 
11. Linh vyc Hi Tang do thj 

169 Thu tilc cAp giAy phép cht ha, djch chuyn cay xanh 

12. Linh vrc Quy hoach xây drng 

170 
Thu tic thAm djnh nhim vi, nhim v11 diu chinh quy hoch chi tit cOa dir an dAu tu xây dirng cong trInh theo 
hInh thiirc kinh doanh thuc thâm quyên phé duyt cOa UBND cap huyn 

171 
Thu t11c thâm djnh do an, d an diu chinh quy hoch chi tiêt cüa dir an dâu tu xây dirng cong trinh theo hlnh 
thirc kinh doanh thuc thâm quyên phê duyt cüa UBND cap huyn 

13. Linh virc xãy duing 
172 Thu tic cAp giAy phép xây dçrng cong trinh tin ngung 

173 Thu tic cAp giAy phép xây dirng cOng trinh cüa co quan ngoi giao và t chi'rc qu6c t 

174 Thu tl;ic cAp giAy phép xây dirng cOng trinh quãng cáo 

175 Thu tic cap giAy phép xây dçrng Cong trInh d6i v0i cong trInh theo tuyn trong dO thj theo giai don 
176 Thu tiic cap giAy phép xây dirng cong trInh theo dir an 
177 Thu tic cap giây phép xây dirng cOng trinh có thOi hn 

178 Thu tic cAp giAy phép xây diing dôi vOi cOng trInh không theo tuyn 

179 Thu tic cAp giAy phép xây dirng mOi di vOi cong trInh theo tuyn trong do th 
180 Thu ti1c cAp giAy phép sCra cha, cái to cong trinh 
181 Thu tic cAp giAy phép xây dirng di vOi truOng hgp di d0i cOng trInh 
182 Thu t1ic cap giây phép xây dirng dôi vOi cOng trInh nhà 0 riêng lé 
183 Thu tc diu chinh giAy phép xây dirng 
184 Thu tiic cAp li giAy phép xây dmg 
185 Thu tic gia hn giây phép xây drng 

.186 Thu t%lc thAm djnh Báo cáo kinh tê - k thutJBáo cáo kinh tê - k5 thut diêu chinh; thiêt kê ban ye thi công, dir 
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toán xay dirnWthit k bàn v thi công, dir toán xay drng diu chinh (tnx?mg hçip thit k 1 bixâc) 

187 Thu tic kim Ira cong tác nghim thu dua cong trmnh vào sir diing di v&i các cong trInh xay dvng thuc thâm 
quyn giãi quyêt cUa UBND cap huyn theo phân cap 

14. Linh virc Cong thirong 
188 Cap sira d&, bo sung GiAy phép bàn lé san phAm thuc lá 
189 Cp giy phép san xut ruçiu thu cong nhm mic dIch kinh doanh 

190 Cp sfra di, b sung giy phép san xut ruçiu thu cong nhm m%lc dIch kinh doanh 
191 Cp 1i giy phép san xuât rtrqu thu cong nhäm mic dIch kinh doanh 
192 Cay giây ghép bàn lé rucru 
193 Ca), süa dôi, b sung giy phép bàn lé rtrçiu 
194 Ca)) 1i giay phép bàn lé ruqu 
195 Cay giây phép ban ruçru tiêu dung ti ch trén dja bàn qun, huyn, thj xâ, thành phô thuc tinh 
196 Cap süa doi, b sung giy phép bàn ruçru tiéu dung tai ch trên dja bàn q4n, huyn, thj xâ, thãnh phô thuc tinh 
197 Cp 1i giy phép bàn ruqu tiêu dung ti ch trén dia bàn qun, huyn, thj xA, thành ph thuôc tinh 
198 Câp giy jhép bàn lé san phm thu& lá 
199 Cap 1i giây phép bàn lé san phm thuc lá 

200 Thâm djnh, phé duyt phuang an frng phó thiên tai cho cong trInh vüng h du dp thüy din thuc thâm quyên 
phê duyêt cüa Uy ban than dan cap huyn ___________ 

201 Thâm djnh, phé duyt phucng an Crng phó vci tInh hung khn cp h chCra thüy din thuc th quyén phê 
duyt cüa Uy ban nhãn dan cap huyn 

15. Kinh doanh khI 
202 Cay giây chirng nhn ctü diu kiin cüa hang LPG chai 
203 Cay lai giây chcrn nhn dü diêu kin cüa hang LPG chai 
204 Cap diêu chinh giây chirng nhn dü diêu kin cCra hang LPG chai 

16. Linh vlyc dirô'ng thüy ni dla 

205 
Thu tiic cap giây chüng nhn ding k phung tin 1n dAu di vói phuong tin chua khai thác trên dung thüy 
ni dja 

206 Thu tiic cap giây chüng nhn dAng k phuang tin 1n du d6i vâi phuong tin dang khai thác trén du&ng thüy 
ni dja 

207 Thu tiic cp giy ding k 1i phung tin trong trueing hçrp chuyn tü ca quan dang k khác sang co quan däng 
k phucmg tin thuy ni dja 
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Thu tuc cp giy chirng nhãn dang k3 lai phuong tién trong truing hqp phixang tin thay di ten, tInh näng k 
thut 

¶ 
;tlay 

'hu ti1c cp giy chirng nhn clang k plurang tin tnthng hçp phi.rang tin chuyn quyn sâ hQu nhixng không 
dôi ca quan clang k3 phi.rxng tin 

ir; J/ 
1Thu tic cAp iAy chfrng nhn clang k li phxorng tin trong truông hçip phucing tin chuyên quyên s& hthi 
phucing tin dông th&i thay dôi cci quan clang k phuang tin 
Thu tic cAp giAy chüng nhn clang k li phrn:ing tin trong truäng hcip chü phuang tin thay dôi tri sâ hoc n'Yi 
clang k h khâu thung tni cüa chü phrnmg tin sang &m vi hãnh chInh cap tinh khác 

212 Thu tiic cAp 1i giAy chi'rng nhn clang k phuong tin thüy ni cia 

213 Thu tic xóa clang k3' phuorng tin thüy ni dja 
17. Linh virc thi dua, khen thirô'ng 

214 GiAy khen cüa Chü tjch UBND cAp huyn v thành tIch thirc hin nhim vi chInh trj 
215 Thu ti1c tng danh hiu tp th lao dng tiên tin 
216 Thu t%lc tng danh hiu Chin s5 thi dua cd sâ 
217 Thu t%lc tng danh hiu lao dng tiên tiên 
218 GiAy khen cña Chü tjch UBND cAp huyn khen thuäng thành tIch theo dçit, chuyên dê 
219 Thu tic tng GiAy khen cüa CT UBND cAp huyn v thành tIch dt xuât 

220 Thu tic tng giAy khen cüa CT UBND huyn v khen thuâng di ngoi 
221 Thu tilc tng giAy khen cüa CT UBND huyn cho gia dinh 

18. Linh virc To chirc b may 
222 Cong nhan Ban 4n dng thành 1p hi có phm vi hoat dng trong huyn, xA 

19. Linh vrc Ton giáo 
223 Thu t%lc thông báo ma lap bôi duông ye ton giáo theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 41 Lust  tin ngung, ton giáO 

224 Thu tic thông báo danh mic hot dng ton giáo di vâi t chuc có dja bàn hot dng ton giáo i nhiêu xA thuc 
mt huyn 

225 Thu tic thông báo danh mic hot dng ton giáo b sung di v&i t chüc có dja bàn hot dng ton giáo ô nhiêu 
xã thuc mOt  huyn 

226 Thu tic thông báo t chuc hi nghj thuing nién cüa t6 chirc ton giáo, t chi'rc ton giáo trrc thuc có dja bàn hott 
dng a mt huyn 

227 Thu tic d nghj t chrc di hi cüa t chuc ton giáo, t chüc tOn giáo trirc thuOc, t chc duc cAp chfrng nhn 
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dàng k hot dng ton giáo Co dja bàn hot dng a mt huyn 

228 Thu tic d nghj t chirc cuc 1 ngoài cd s& tOn giáo, dja dim hçip pháp d dAng k cO quy rnô t chüc & mt 
huyn 

229 Thu tue d nghj giãng do ngoài dja bàn phi trách, Cd s& ton giáo, dja dim hqp pháp dA däng k có quy rnô to 
chc a mt huyn 

230 
Thu tic thông báo t chüc quyên gop ngoài dja bàn mt xâ nhtrng trong dja bàn mt huyn, qun, thj xà, thành 
phô thuôc tinh, thành phô thuôc thãnh phô trrc thuc trung uang cUa ca sâ tin nguOrng, to chüc ton giáo, t chüc 
ton giáo trirc thuOc 

20. Linh virc Cong chirc, viên chirc 
231 Thu tic tuyn ding cOng chüc xã, phuäng, thj trân 

21. Linh vrcKinh tHçrp tác 
232 Câ,p dôi giây chirng nhn kinh té trang tri 
233 Cap 1ti giây chirng nhin kinh t trang trti 
234 Cã giAy chCrng nhn kinh t trang tri 
235 Bô tn on djnh dan cix trong huyn 
236 BO trI n dlnh  dan cix ngoài huyn, trong tinh 
237 H trçl d an lien kt 

22. Linh virc Thüy san 
238 Cong nh.n và giao quyn quân 1 cho t chüe cong dOng (thuc da bàn quàn 1) 

239 
Si'ra dôi, bô sung ni dung quyêt djnh cong nhn va giao quyn quân 1 cho to chüc cong dông (thuc dja bàn 
quân 1) 

240 Cong bô ma eàng lá 1o.i 3 
23. Linh v1rc Khoa hçc, cong ngh vã MOi trirong 

241 Phê duyt kê hoch khuyên nông dja phtrcmg 
24. Linh virc Quãn 1 chat hrçrn nông, lam, thüy san 

242 
Cap Giây xac nh.n kiên thrc v an toàn th%rc phAm cho chü co sâ va ngixäi trirc tip san xuât, kinh doanh thrc 
phâm nOng, lam, thüy san 

243 Cap Giây chüng nhn c s& dü diu kin an toãn thic phm di vâi Cd s& san xuât, kinh doanh thrc phâm nông, 
lam, thüy san 

244 
Cap li Giây chirng nhn cc sâ dü diu kin an toàn thirc phm di vài co sâ san xut, kinh doanh nOng, lam, 
thüy san (tru?iing hqp trtiâc 06 tháng tInh den ngày Giây chirng nh.n ATTP het hn) 
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Cp 1i Giy chCrng nhn co sâ dü diu kin an toàn thrc phm di vài Co s& san xut, kinh doanh nông, lam, 
thüy san (tnrYng hçip Giây chfrng nhãn ATFP van con th&i han hiéu luc nhung bj mat, bj hông, that lac,  hoc Co 
sir thay dôi, bô sung thông tin trén Giây chi'rng nhan ATTP) 

vu.rcLãmnghip 

/ Thu tiic Thâm djnh va phê duyt ho so thiêt ké, dr toán cong trInh lam sinh (doi vài dir an do UBND cap huyn, 
xA quyêt djnh dâu tu) 

247 Diu chinh thit k, du toán cong trInh lam sinh (doi vài cong trInh lam sinh thuôc d an do Chü tjch UBND cp 
huyn, UBND cap xã quyêt djnh dâu tti) 

248 Xác nhn bang ké lam san 

26. Linh vlic  Vin thông Internet 

249 Cp giy chirn nhan dü diu kin hoat dn dim cung cp djch vi trO choi din tcr cong cong 
250 Cap sra di, bô sung giiy chIrng nhn dü diéu kin hoat dng dim cung cap djch vi trO choi din tr cong cong 
251 Gia han  giy chüng nhân dü diu kin hoat dng dim cung c djch vi trO choi din tcr cong cong 

252 
Cap lti giây ch'irng nhn dü diêu kin hot dng dim cung cap djch vi trO choi din tir cong cong  do bj mat, bj 
rách, bj cháy hoc bj tiêu hüy duii hInh thi'rc khác 

27. Linh virc Van hóa 

253 Thu tuc c.p giy phép kinh doanh Karaoke 
254 Dang k hot dng thu vin tu nhân 
255 Cong nhn "XA dat  chuãn van hóa nông thôn ma?' 
256 Cong nhn lai "Xâ dt chu.n van hóa nông thôn mài" 
257 Xét tng danh hiu khu dan cu van hóa hang nãm 
258 Xét tng giây khen khu dan cu van boa 

28. Linh vuc Xut ban 
259 Khai báo hoat dng co sâ djch vi photocopy 
260 Thay di thông tin khai báo hoat dng co sâ djch vi photocopy 

29. Linh virc L hi 
261 Däng k t chüc Lé hi 
262 Thông báo t chüc L hi 

30. Linh vtrc Dan tc 
263 Xác dinh thôn dàc biêt khó khän, xA thutc vüng dan tc thiu s và min nüi giai doan 2016-2020 
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264 Dua ra khói danh sách nglrài có uy tin trong dông bào dan tOc  thiu s6 
265 Cong nhn nguài có uy tin trong dông bào dan tc thiu so 

31. Linh vtrc An toàn thirc phãm 
266 Thu tic Câp Giy Chrng nh.n cy so âü diu kiên an toàn thrc ph.m d6i vOi ca sO kinh doanh djch vi an uông 

267 Thu tiic Cap doi Giây ChCrng nhn ca sO dü diu kin an toãn thirc phm dOi vOi cd sO kinh doanh djch v%i an 
uông 

268 Thu tic Cp Giy xác nhn kin thüc v& an toàn thirc ph.m di vOi co sO kinh doanh djch vi an uOng 

32. Linh vic Cong san 

269 
Quyêt dinh mua sm tài san cong phic vi hot dng cüa ca quan, tO chCrc, &m vj trong truOng hqp không phâi 
thânh 1p du an dâu tu 

270 Quyét dinh thuê tài san hot dng cüa cci quan, th chi'rc, don vj 

271 Quyêt djnh chuyn di cOng näng sü dung tài san cOng trong truOng hp không thay dôi dôi tung quãn 1, sr 
diing tài san cong 

272 Quyêt djnh thu hi tài san cOng trong truOng hçp co quan nha nuOc dtrçic giao quãn 1, sO diing tài san cong ti 
nguyen trã 1i tài san cho Nhà nithc 

273 Quy& djnhthu hôi tài san cong trong truOng hqp thu hôi tâi san cong theo quy djnh tai các diem a, b, c, d, d, e 
khoân 1 Dieu 31 cüa Lut Quãn 1, sO diing tài san cong 

274 Quyêt djnh diêu chuyn tài san cong 
275 Quyet djnh ban tài san cOng 

276 Quyêt dinh ban tài san cong cho nguOi duy nht theo quy djnh ti khoán 2 Diêu 25 Nghj djnh so 151/2017/ND-
CP ngày 26/12/20 18 cüa ChInh phü 

277 Quyêt djnh hüy bO quyêt djnh ban du giá tài san cong 
278 Quyêt djnh thanh 1 tài san cong 
279 Quyêt djnh tiêu hüy tài san cong 
280 Quyêt djnh xcr 1 tài san cong trong truOng hçp bj mat, hüy hoi 
281 Tham toán chi phi có lien quan den vic xCr 1 tài san cOng 
282 Muaquyênhóadcin 
283 Mua hóa don lé 

33. Linh virc Thüy lçri 

284 Phê duyt, dieu chinh quy trInh 4n hành di vOi cOng trInh thüy lçii iOn và cong trInh thuy igi vOa do UBND 
tinh phân cap 

285 Thám djnh, phê duyt, diu chinh và cong b cOng khai quy trInh vn hành h chOa nuOc thuôc thârn quyên cüa 
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UBNDcphuyn 
Thâm djnh, phé duyêt dé cucing, kt qua kim djnh an toàn, ho chüa thUy igi thuc thâm quyên cüa UBND 
huyn 

' 'k \ Thm dlnh,  phê duyêt phumg an irng phó thiên tai cho cong trinh, vüng hn du dp trong qua trInh thi cong 
thuôc thãm quyên cua UBND huyên (trên dia ban tu 02 xã tra len) 

'• Thãm dlnh,  phê duyt phrnmg an üng phó vâi tInh huông khãn cap thuc thâm quyên cüa UBND huyn (trén dja 
bàn tir 02 xã trâ len). 

4tinh vIc Thâm dnh giá 
289 Thu tic dang k giá 
290 Thütickêkhaigia 

35. Linh virc Quãn I do thi 
291 Cp GiAy phép xay drng trim thu, phát song thông tin di dng - tr.m BTS loai 1 
292 Cap Giây phép xây dung tram thu, phát song thông tin di dng - trm BTS lo.i 2 
293 Cp giy chrng nhn s nhà 
294 Cpgiyphépquyhoch 

295 
Thãm dinh nhiêm vu - di.r an quy hoch thuôc thâm quyn cüa UBND cap huyn (Quy hoch chi tiêt xây dimg t 
1 1/500 cac khu chüc näng cüa do thj; Quy hoach chi tiêt xay drng các dir an dâu tu xay dmg cong trInh tp 
trung vâ quy hoch xay drng diem dan cu nông thôn) 

296 
Thãm djnh do an quy ho?ch thuc thâm quyn cüa UBND cp huyn (Quy hoch chi tiêt xay drng t l 1/500 
CáC khu chüc nãng cüa do thj; Quy hoch chi tiêt xây dirng các dr an dâu tu xây dirng cong trInh tp trung và 
quy hoch xay dirng diem dan Cu nông thôn) 

297 Giám djnh hin trng cong trInh xây drng 
298 Phê duyt phtrcxng an phá d cong trinh, nhà a riêng lé 

36. Linh vi,rc ChInh quyên dja phirong 
299 Thu ti1c thành 1p thôn mâi, t dan phô mâi 
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