
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO!  CHU NGHA VIT NAM 
TINII GIA LA! Dc Ip  — Tir do — Hanh phüc 

So: 3 /QD-UBND Gia Lai, ngày.9 tháng 7 nám 2019 

QUYET DINH 
V/v han hinh Danh myc thu tyc hành chInh tip nhn và trã kêt qua 

ti Ru pIin Mt cfra UBND cp xã trên dia bàn tinh Gia Lai 

CHU T4CH UY BAN NHAN DAN TNH 

CAn cü Lut t chüc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; 

CAn cü Nghj djnh si 63/201 0/ND-CF ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü ye kiêm 
soát thu ti1c hành chInh; Nghj djnh s 48/2013/ND-CF ngày 15/5/2013 cüa ChInh 
phü süa c1i, b sung mt s diu cüa các Nghj djnh lien quan dn kim soát thu t%ic 
hành chInh; Nghj djnh s 92/201 7/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh phü sira di, 
b sung mt s diêu cüa các Nghj djnh lien quan dn kim soát thu tic hành chInh; 

CAn cü Thông ttx s 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cüa Bô tru&ng, Chu 
nhim VAn phông ChInh phü hu&ng dn ye nghip vii kiêm soát thu t%lc hành chInh; 

CAn cü Nghj djnh si 61/201 8/ND-CP ngày 23/4/2018 cCia ChInh phü v thrc 
hin cc ch mt cixa, mt cia lien thông trong giài quyt thu tiic hành chInh; 

CAn ccr Thông tu s6 01/2018/1'T-VPCP ngày 23/11/2018 cüa VAn phông ChInh 
phü v hithng dn thi hành mt s quy djnh cüa Nghj djnh s 61/201 8/ND-CF ngày 
23/4/2018 cüa Chmnh phU v thrc hin ca ch mt cCra, mt cüa lien thông trong giãi 
quyt thu tic hành chInh; 

Theo d nghj cüa Chánh VAn phông UBND tinh, 

QUYET DINH: 

Diu 1: Cong b6 kern theo Quyt djnh nay Danh mvc  thu tic hành chInh thirc 
hin tip nhn và trà kt qua tai  B phn Mt ccra cüa UBND cp xA trên dja bàn 
tinh Gia Lai (Phu lyc kern theo.). 

Diu 2: Chü tjch UBND cp xã có trách nhim chi do, t chrc thrc hin vic 
niêm yt, dang tãi cong khai dy dü t?i  Bô phn Mt cira và trên Trang Thông tin 
din tcr co quan Danh mvc,  ni dung chi tit các thu tic hành chInh theo Danh mic 
cong b tti Diu 1 d thrc hin tii Bô phn Mt cra. 

Diu 3: Quyt djnh có hiu 1rc thi hãnh k tir ngày k. 

Chánh VAn phông UBND tinh; Thu tr.râng các sâ, ban, ngành tinh; Chü tjch 
UBND cp huyn; Chu tjch UBND cp xâ và các t chüc, cá nhân Co lien quan chju 



trách nhim thi hãnh Quyt dlnh  này.//i 
Noi nh:n: 
- Nhtr Diu 3; 
- Vn phông ChInh phü; 
- TI. Tinh üy; iT HDND tinli; 
- Cml tjch, các PCI. UBND tinli; 
- Cng thông tin din tfr tinh; 
- Buu din tinh; 
- Luu: VT, NC 

CHU TICH 



PHV LVC 
TJC THU TVC  HANH CHINU TIEP riir vA TRA KET QUA TI B() PII4N MOT  CU'A CUA UBND 

CAP xA TREN D!A  BAN TINH GL4L LAI 
(Ban hành kè,n theo Quyé't djnh s6. -4J /QD-UBND ngày9 tháng 7 nãin 2018 cüa UBND tinh) 

Ten thu tiic hành chInh 

J5IxiJrc Du'crng thüy ni da — du&ng b 

01 Thu tic cp giy chcrng nhn dãng k phircmg tin 1.n d.0 di vâi phi.rong tin chua khai thác trên duàrig thüy ni dja 

02 Thu tic cp GCN däng k phiicng tin 1n du di vài phixang tin dang khai thác trên durng thüy ni dja 

C.p giy däng k' 1.i phuang tin trong truông hçp chuyn tIlt co quan dAng k khác sang ca quan dàng k phwmg 
tin thüy ni dja 

04 Thu tic c.p GCN dng k I.i phixong tin trong tnr&ng hçp phirnng tin thay d& ten, tInh näng k thut 

05 
Thu tic cp GCN dang k phlxong tin, triiô'ng hcip phl.roTlg tin chuyn quyn sâ hu'u nhizng không thay di ca quan 
dang k phucmg tin 

06 
Thu tiic Cap GCN ding k iai phi.ro tin trong tru&ng hçp phwmg tin trong tnràng hçp phuang tin chuyên quyên 
sâ hüu phl.rong tin dông thai thay dôi ca quan däng k phuang tin 

07 
Thu tic cp GCN dàng k 1i phuung tin trong trung hqp chü phi.rang tin thay d& tri sâ hoc nai dàng k h khâu 
thithng trü cüa chü phuoTig tin sang dan vj hành chInh cap tinh 

08 Thu t1ic cp 1i giy chüTig nhn dang k phuong tin thüy ni dja 

09 Thu tic xóa dãng k phixang tin thüy ni dja 

10 
Thu tic cp phü hiu hành ngh vn chuyn hành khách, hang hóa bng xe thô sa, xe gn may, xe mO to hai bánh, xe 
mô to ba bánh và các 1oi xe tl.rong tr. 

2. Linh vrc Nông nghip và phát trin nông thôn — Lam nghip — Thüy lçi 

11 H trg san xu.t nông nghip d khôi phic san xu.t vüng bj thit hai do djch bnh 

12 H trg san xut nông nghip d khôi phic san xut vüngbj thit hai do thiên tai 
13 DAng k ké khai s 1uçig chãn nuôi tp trung và nuôi trng thüy san ban du 
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14 
H trq du tu xây drng phát trin thüy lçii nhô, thüy lçxi ni dng và turi tiên tin, tit kim ntrâc (Di vâi ngun vn 
ho trçx trirc tiêp, ngãn sách dja phwxng và nguôn hqp pháp khác cüa dja phuong phãn bô dir an cho UBND cap xâ thrc 
hin) 

15 
Thâm djnh, phê duyt phuong an üng phó thiên tai cho cong trInh, viing han  du dp trong qua trInh thi cong thuc 
thârn quyên cUa UBND cap xã 

16 Thm djnh, phê duyt phuong an ing phó vâi tInh hung khn cp thuc thm quyn cüa UBND c.p xâ 

17 
Däng k chuyn dti c0 cu cay trông tr trng lüa sang trông cay hang nárn hoc trsng lüa kt hçp nuôi trng thüy 
san trén dat trông ha 

18 Phê duyt khuyn nông dja phuong 
- A S 3. Linh vtrc Oat da — Mm tru'ong 

19 D& nghj mik, giãm tin sr ding dt d& vói nguôi có cong vâi each rnng 
20 Hoã giâi tranh chp dat dai 
21 Tham vn báo cáo dánh giá tác dng mOi tnthng 
22 Xác nhn hqp dông tiêp nhn ngun gen và chia sé lcri Ich 

4. Linh vyc Tu' pháp 

23 Lien thông các thu tic hành ch.mnh v dang k khai sinh, däng k thithng trü, cp the BHYT cho tré em dithi 6 tuôi 
24 Lien thông các thu tiic hành chInh v däng k khai sinh, cp the BHYT cho trè em dtrOi 6 tuôi 
25 Thu mc dang k khai t và xóa däng k thlsàTlg trü di vài ngithi chét có dãng k thiiông trü tai  tinh Gia Lai 

26 Dàngkkhaisinh 
27 Dängkkhaitü 
28 Dáng k khai sinh luii dng 
29 Dà.ng k khai tCr liru dng 
30 Dãng k khai sinh có y&u t nuóc ngoài ti khu vrc biên giói 
31 Dàng k kêt hOn có yêu to nixàc ngoài tai  khu virc biên giói 
32 Dãng k khai tCr có yêu t nixic ngoài tai  kilu virc biên giói 
33 Däng k giáin h 
34 Däng k chãm dirt giám h 
35 Thay doi, câi chInh, b sung ho tich, xac djnh 1i dan tc, xác djnh lai  giài tInh cho nguôi duâi 14 tuôi 
36 Cap giây xác nhn tInh trng hon nhân 
37 Dãng k lai  khai sinh 
38 Däng k khai sinh cho nguäi d có ho s, gi.y tä cá nhãn 
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Dangk)'1ikhaitl'r • 

. bàn sao trIch lc ho tjch 
ig k k& hon 
g k nhn cha, m, con 

31ng k khai sinh kt h9p dàng k nhn cha, mc, con 

j4 ' àng k kt hon km dng 
45 Dang k nhn cha, m, con có yêu to nithc ngoài t.i khu virc biên giài 
46 Dangk1aikthôn 

47 Dãng k lai vic nuôi con nuOi trong nuàc 

48 Dãng k vic nuôi con nuôi trong rnx&c 

49 Giâi quyt vic ngu&i nithc ngoài ci.r trü 6 khu virc biên giói niiâc lang ging nhn tré em Vit Narn lam con nuôi 

50 Cp bàn sao tir s gcc 

51 
Chrng thrc bàn sao tir bàn chmnh giy t, van bàn do co quan t chüc có thm quyên cüa Vit Narn cap hoc chirng 
nh.n 

52 
Chig thirc chi k trong các,giây t6, van bàn (ap dicing cho cã trls&ng hqp chrng thrc dim chi và trixmg hcp nguôi 
yêu cau chg thrc không the k, diem chi dugc) 

53 Chng thirc vic scra di, b sung, hüy bô hqp dng, giao djch 
54 Süa li sal sot trong hçrp dông, giao djch 
55 Cap bàn sao có chrng thrc tr bàn chInh hQp dng, giao djch dã &rcic chi'rng thixc 
56 Chtrng thrc h9p dông, giao djch lien quan dn tài san là dng san, quyn sCr ding dat, rthà 6 
57 Chüng thc van bàn tr chôi nhn di san 
58 Chrng thc van bàn thOa thun phân chia di san ma di san là dn san, quyên sü ding dat, nhà 6 
59 Chng thirc van bàn khai nhn di san ma di san là dng san, quyên si:r dung dat, nhà 6 

60 Chrng thrc di chñc 
61 Thu tic cong nhn hôa giâi viên 
62 Thu tc cong nhn th tnr&ng tO hàa giâi 
63 Thu tic thôi lam hôa giâi viên 
64 Thu tiic thanh toán thu lao cho hôa giài viên 
65 Thu tVc  cOng nhn tuyên truyn viên pháp lut 
66 Thu ti1c min nhim tuyên truyn viên pháp 1ut 
67 Thu tiic giái quyt yêu cu bii thithng ti ca quan trçrc tip quàn I ngui thi hành cOng vi gay thit hai 
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5. Linh vrc Dan tc 

68 Xác djnh thôn dc bit kho khän, xâ thuc ving dan tc min niii giai don 2016-2020 
69 Dtra ra khôi danh sách ngr?i có uy tin trong dtng bào dan t3c  thiu s ( 
70 Cong nhn ngithi có uy tin trong dng bào dan tc thiu s 

6. Linh virc Thi dua — Khen thu'ôiig và Ton giáo 
71 ThC tic tng giy khen cüa Chü tjch UBND cp xã v thành tIch xut sAc trong thijc hin nhim vi chInh tn 
72 Thu t1c tng danh hiu Lao dng tiên tién * 
73 Thu tic tng giây khen cüa Chü tjch UBND cap xã ye thành tIch thi dua theo dqt hoc chuyén dé 
74 Thu tic tng giây khen cüa Chü tjch IJBND cap xã v thành tIch dt xuât 
75 Thu tic tng giy khen cüa Chü tjch UBND cp xä cho gia dInh 

76 Thu tic xét tng danh hiu vinh danh Nhà nixâc "Ba mc Vit Nam anh hung" 
77 Thu tIc xét truy tang danh hiu vinh dr Nba nrâc "Ba mc Vit Nam anh hung" 
78 Thu t11c dang k boat dng tin nguong 
79 Thu t1c dãng k b sung hot dng tin nguông 
80 Thu tVc  dàng k sinh hoat ton giáo t.p trung 
81 Thu tlic thông báo danh miic hoat dng tOn giáo di vói t chirc có dja bàn hoat dng ton giáo & mt xâ 
82 Thu tVc  thông báo danh rn1c boat dng tOn giáo b sung d6i vài t6 chirc có dja bàn hoat dng ton giáo & rnt xã 
83 Thii tic dãng k thay dái ngir&i di din cüa nhóm sinh hoat ton giáo tp trung 
84 Thu ti1c d nghj thay di dja dim sinh ho?t ton giáo tp trung trong dja bàn mt xA 
85 Thu tic dé nghj thay dôi dja diem sinh ho?t ton giáo tp trung den dja bàn xã khác 
86 Thu tIc thông báo ye vic thay di dja diem sinh hot ton giáo tp trung 

87 
Th tyc thông báo t chirc quyên gop trong dja bàn rnt xã cüa co so tin nguông, to chrc ton giáo, to chirc ton giáo 
trirc thuôc 

7. Linh virc Bang k quãn I cr trü 

88 Dang k thxOng trá tai  cong an xã, thj trAn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
89 Tách s h khAu tai  Cong an xã, thj trn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
90 Cap dôi so h khâu ti Côn an xA, thj trân thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
91 Diéu chinh thay di trong so h khâu tai  Cong an xã, thj trân thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
92 Xác nhân viêc tnr&c day dà dãng k thuOng ti-u t?i  Cong an xã, thj trân thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
93 Cap dôi so t?rn tru  tai  cong an xâ, thj trân thuc huyn cüa tinh Gia Lai 

4 



Diu chinh thay di trong s t?m  trtl ti Cong an xã, thj trn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 

ru trü và thông báo liru trü ti Cong an xã, thj tr.n thuc huyn cüa tinh Gia Lai 

hay di noi däng k thi.rôTig trü ti Cong an xã, thj trn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
P?qâ Giy chuyn h khu tai  Cong an xã, thj tr.n thuc huyn cüa tinh Gia Lai 

ap 1i so h khâu tai  cong an xã, th trân thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
* Xóa dãng k thu6rig tri.i t?i  cong an xã, thj trân thuc huyn cüa tinh Gia Lai 

100 Dang k tm tr1i t?i  cong an xã, thj tr.n thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
101 Cap 1i so tarn trii tai  cong an xã, thj trân thuc hu)'n cüa tinh Gia Lai 
102 Khai báo t?rn  yang  tai  cong an xã, thj trãn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 

8. [An h vuc Nhà ô 
103 I Xác nhân có nhà ô trên dat 

9. Linh s'trc Van hóa — L hôi 

104 Xác nhn h lien k kinh doanh karaoke, vu truông, trô choi din tfr 

105 Xin phép thành l.p câu 1c b the diic, th thao 

106 Thu tiic thông báo t chc 1 hi 
107 Thu tllc xét tng danh hiu Gia dInh van hóa hang närn 
108 Thu tc xét t.ng giây khen gia dInh van hóa 

10. Linh vtrc Khiêu ni, to cáo, tiêp cong dan 
109 Xü1dont?icâpxã 

110 Giài quyt khiêu ni Ian dâu ti cp xã 

111 Giãi quyt t cáo tai  cp xa 
112 1 Tiêp cOng dan t?i  cap xã 

11. Linh vrc Giáo duc vã Dào tao 
113 Cho phép c0 Sà giáo diic khác thirc hi@i  chi..rong trInh giáo diic tiêu h9c 
114 Thành 1p nhOni tré, lóp mu giáo dc 1p 

115 Cho phép nhórn tré, lop mu giáo dc 1p hoat dng giáo dtc trâ 1j 
116 Sap nh.p, chia, tách nhórn tré, lop mu giáo dc 1p 
117 giãi the nhóni tré, lop rnu giáo dc 1p (theo yêu cu cüa tO chüc, cá nhân dé nghj thành lip) 

118 
Cap hçc bong vá h tr9 kinh phI rnua phtrong tin, d dung hçc t.p dung riêng cho ngui k.huyét tt hc t?i  các ca sâ 
giáo dc 
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12. Linh vtrc Dan s6 

119 Xét huâng chInh sách h trg cho di tuçYng sinh con dung chInh sách dan so 

13. Linh vrc Cong san 

120 
Quyêt djnh niva sam tài san cong có giá tr duói 100 triu dng trên mt gói rnua sAm d phiic vii ho?t dng cüa Co 
quan, to chirc, dcrn vj trong trithng hçp không phái l.p thãnh dir an dâu tu 

121 
Quyêt djnh chuyên dôi cong näng scr dung tâi san cong trong trung hçp không thay di di tll9ng quãn 1', sir diing 
tài san cong 

122 Quyt djnh ban tài san cOng 

123 
Quyt dinh ban tài san cong cho ngithi duy nhAt theo quy dnh tai  khoàn 2 Diu 25 Nghj djnh so 151/2017/ND-CP 
ngây 26/12/20 17 cüa Chmnh phü 

124 Quyét djnh hüy bO quy& djnh ban du giá tài san cong 

125 Quyêt djnh thanh 1 tài san cOng 

126 Quyt djnh tiêu buy tài san cOng 

127 Quyt djnh th 1" tài san cOng trong tru6ng hçp bj mat, bj hciy hoai 

14. Linh virc ChInh sách 

18 
Thu tlic giãi quyêt ché d h trg vã cap GCN di vó1 ngithi tham gia kháng chiên, chiên tranh bão v TO quOc Va lam 
nhin-i vii quOc tê dang dnh cu o nuóc ngoài üy quyên cho than nhân ô trong m.râc ké khai, nhn ché d 

- 
Thu tilc giài quyêt ché d hiru trI dôi vài quân nhân trrc tiêp tham gia kháng chiên chông M ct'ru niiâc tir ngày 
30/4/1975 trâ ye truóc có 20 nãm trâ len phiic vii quân dôi dã di.rgc phc viên, xuât ngü 

130 
Thu tic giài quyt ch d mt 1n di v&i than nhân cüa quail ithân trrc tip tham gia kháng chiên chng M cuu nuâc 
t& ngây 30/4/1975 trâ ye truóc có 20 nãm trä len phc vii quân di dã phiic viên, xuât ngü t& trãn 

131 
Thu tuc giai quyêt ché do tio cap môt Ian cap giây chisng nhân dan cOng hoa tuyên tham gia khang chiên chông Phap, 
chông M' chiên tranh bâo v TO quôc và lam nhim vii quôc tê 

132 Thu t1ic giãi quyt chê d h tr than nhân hoc ngithi thô cung 1it si di tIm rn lit si 

133 
Thu tiic giãi quyt ch d him ti-I di voi quân nhân, ngls&i lam cong tác co yu, nhâp ngU sau ngày 30/4/1975, trirc 
tiêp tham gia chiên tranh bão ye TO quOc và lam nhim vi quôc té, có tr d 20 nãm tr0 len phiic vii trong quân di, 
co yéu là phiic vién, xuât ngü, thôi vic 
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J4I 

-. 

Thu tilc giãi quyt ch d trg cp mt 1.n d& vài quân nhân, ngri lam cong tác co yu huâng lixcing nhu d& vài 
quân nhân, cong an nhân dan nhâp ngi sau ngay 30/4/1975, trixc tiêp tham gia chiên tranh bao ye To Quôc va lam 
hiêrn vu quOc te co tu du 20 narn tici len phuc vu trong quân dôi, co yêu dâ phuc viên, xuât ngü, thôi viéc (dOi thong 

ttr tran) 
q__._ ..J . ;.j 

• .. L a S P . A A S A P A — 

/F,m tiic gial quyet che d9 trçr cap hang thang doi v0i quan nhan, ngum lam cong tac cci yeu, nhap ngu, tuyen diing 
"  ngãy 30/4/1 975, tharn gia chién thanh bâo v TO quôc Va lam nhim vii Quôc tê có dü tr 15 nãrn den 20 nãm Cong 

tác thrc tê trong quân di dã phiic viên, xuât ngü, thôi vic 

136 

Thu tiic giái quyêt ch d phii cp nit l.n di vói quân nhân ngithi lam cOng tác co yêu hu&ng lucing nhu di vi 
quãn nhân, Cong an nhân dan; cOng nhân viên chu'c quôc phông; dan quân tr v trrc tiêp tharn gia chiên tranh bão v 
TO quOc vâ lam nhim vi1 quOc têsau ngày 30/4/1975, có du&i 15 nãm cong tác dâ phic viên, xuât ngü, thôi vic (dOi 
ti.rcing thucc thâm quyên giái quyêt cüa B QuOc phông) 

1 7 ' 

Thu n71c giâi quy& ché d trg cp mt lan di vOi quân nhân, nguäi lam cOng tác cci yu hithng lucing nhu dôi v&i 
quãn nhân cong an nhãn dan, cOng nhán viên chuc quOc phong, dan quân tu ye trut tiêp tharn gia chiên tranh bao ye 

TO QuOc Va iam nhim vii quOc té sau ngây 30/4/1975 dâ phc viên, xuât ngü, thOi vic (dOi tu9ng dâ tr trân) do B 
Quôc phông giâi quyêt 

138 
Thu ti7 c giãi quyt trg cp rnt 1n di vói cong nhân viên chrc nhà nuc, chuyên gia các ngânh, can b xâ phuèng 
thi trãn; cOng an xã, thanh niêri xungphong trIrc tiêp tham gia chiên tranh bào v TO quOc và lam nhim vii quOc tê 
sau ngày 30/4/1975 dâ thOi vic, dâ ye gia dInh (dOi tung thuc thãm quyên giâi quyét.) 

139 
Thu tiic giãi quyt ch do tro cp môt 1n di vói cOng nhan viên chirc nhâ ni.ràc, chuyên gia các ngành; can b xã 
phircing thi trân, cOng an xã, thanh nién xung phong truc tiêp tham gia chien tranh bao ye TO quOc va lam nhiêm vu 
quOc té sau ngày 30/4/1975 dã thOi viêc, dã ye gia dInh (dôi vói dOi tu9ng dã tr trân) thuc thâm quyên giãi quyêt. 

140 Thu nic xác nhn lit si dôi vói nhQnig trixäng hçp hy sinh tr 3 1/12/1994 trâ ye truóc 

141 Thu t1ic xác nhn dôi vói nguOi b thucing dã chuyên ra ngoâi quân di chua dtrgc giám djnh thixang t.t 

14 - 
Thu tuc xac nhân liét si dOi voj tiirong hop mat tin mat tich quy dinh tai Diem K Khoan I Diêu 17 cua Nghi dinh sO 
31/2013/ND-CF sau khi cci quan có thãm quyên két Iu.n chua có ching ci phân bi, dâu hang, chiêu hOi, dào ngü 

1 4 ' 
Thu tuc cp li h so và giâi quyt truy linh tro cp thucing tt di voi thircing binh ng1rng hu0ng do khách quan ho.c 
that lac ho so 

144 
Thu t1ic XáC nhn dOi vó1 quân nhãn dã xut ngü bj bnh tái phát dn dn tam thn quy dinh t?i Diem h Khoân 1 Diêu 
33 cüa Nghj djnh sO 31/2013/ND-CF 
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15. Linh vijc Nghia vii Quãn sir 

145 Thu tiic dang k nghTa vi quân sir ln du 
146 Thu tic dãng k trong ngch dir b 
147 Thu ti1c däng lc nghia vi quân sçr bô sung 
148 Thu tic dang k nghTa v quân s1r chuyn di khi thay di nai Cu trü hoc nai lam vic, h9c tp 
149 Thu tic däng k nghia vi quân sir chuyn dn khi thay dôi ncii Cu trü hoc ncyi lam vic, hçc tp 

150 Thu ti1c dang k nghia vi quân sir tam  yang 

151 Thu tiic däng k min gi nhp ngü thai chin 

16. Linh virc Lao dng, Thuong binh Va Xã Iii 

152 Chuyn tré em dang &ryc chãm soc thay th tai  ca s& trq giüp xa hi den cá nhân, gia dInh nh.n chäm soc thay the 

153 
Thông báo nhn chäm soc thay th cho tré em di vài cá nhân, ngu?i di din gia dmnh nhn chãm soc thay the là 
nguâi than thIch cüa trê em 

154 
Dang k)'i nhn chäm soc thay th cho tré em dM vOi cá nhan, ngui dai  din gia dinh nhn chäm soc thay the không 
phãi là nguOi than thIch cüa tré em 

155 
Phé duyt kê hoach h trc, can thiêp dti vâi tré em bj xâm hi ho.c có nguy cci bj bao  1irc, bóc let, bO r0i Va tré em 
có hoàn cãnh däc biêt 

156 
Ap diing các bin pháp can thip khan cp hoc tam  th&i cách ly tré em khôi môi truO'ng hoc nguii gay ton hai  cho 
tré em 

157 Cham dirt vic chãm soc thay th cho tré em 

158 Thu tic giái quy& hixO'ng ch d uu däi di vâi con dé cüa ngui ho.t dng kháng chin bj nhim chat dc hóa h9c 

159 Thu tiic giái quyt ch d ngui boat dng cách mng hoc hoat dng kháng chin bj djch bat tü, dày 

160 
Thu ti1c giãi quyt ch d di v&i Anh hung Iirc Iugng vfi trang nhân dan, Anh hung lao dng trong thi kS'  kháng 
chién 

161 Thu tic giâi quyt ch d d& ixu dãi vó'i than nhân 1it si 

162 Thu tiic giâi quyt trq cap tin tuat hang tháng cho than nhân khi nguài có cong tr trãn 

163 Thu tiic hi.r&ng mai tang phi, trçi cAp mt IAn khi nguñ có cong vài cách mng tü trân 
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tic giâi quyt ch d ngixäi có cong giüp d each mng 

tue thiic hiên ché dO ixu dâi trong giao duc dao tao dôi vai ngroi co cong vai cach mang va con cua ho 
1 

xác nhn vao don d nghj di chuyên hài c& 1it Si; dcin d nghj thäm ving m 1it si 

6-thu tic uy quyen huong trq cap, phii cap iiu dài 

168 Xác djnh, xác djrih lai  mi'rc d khuyt tt và cp Giy xác nhn khuyt tt 

169 Dang k hot dng di vâi co s& trg giüp xã hi dixài 10 dôi tuçYng có hoàn cãnh khó khan 

170 
C.p trirc tip tin h trçY min, giãm hçc phi cho các di tucYng ducc min, giàrn h9c phi hçc chInE quy a CáC CO s& 
giáo diic nghê nghip và giáo diic dai  hçc cOng lap. 

171 
ThU tiic hiiâng trg cap xã hi hang tháng dci vâi nguai cao tuOi dU diêu kin tiêp nhn vào song trong Ca sâ bâo trçl 
xã hi nhung Co ngi.ri nh.n chäm soc ti cong dông 

172 ThU tic xác nhn M so d nghj tiêp nh.n nguai cao tui vào nuôi duo'ng, chäm soc trong co sâ bão trcx xã hi 

173 Trg giUp xã hi dt xut v h trg lam nba &, sfra chtta nhà & 

174 Trg giUp xâ hi dt xut v h trg chi phi mai tang 

175 Dôi, cap Ii Giy xác nh.n khuyt tt 

176 Cong nhan ht nghèo, h cn nghèo phát sinh trong 11am 

177 Cong nh.n h thoát nghèo, h thoát cn nghèo trong näm 

178 
ThU tiic "Xác nhn ht gia dInh lam nông nghip, lam nghip, ngi.r nghip và diem nghip có mirc sng trung bInh 
giai do?n 2016-2020 thuc din dôi tugng &rcic ngân sách nhâ nuàc h trç dong bão hiêm y té" 

179 ThU tiic xác nhn don xin h9c ngh cho lao dng nông thôn 

180 ThU tiic dang k cai nghin ma tUy bat buc ti cong dông 

181 ThU titc dang k3 cai nghin ma tUy tr nguyen tai  cong dng 

182 ThU tiic "Ha trq h9c van hOa, h9c ngh& trçl cap khó khän ban dau cho n.n than" 

17. Linh vrc An toàn dip, ho chira thUy âin 
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183 Thm djnh, phê duyt phucing an üng phó thiên tai cho cong trInh ving h 
duyt cüa Uy ban nhãn dan cap xâ 

du dp thüy din thuc thm quyn ph 

184 Thni djnh, phê duyt phuong an üng phó vài tmnh hung khn cp h chüa thüy din thuc thm quyn phê duyt 
cüa Uy ban nhãn dan cap xA 

in 
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