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CONG HOA xA 1191 CII(J NGHITA VIT NAM 
Bc Ip -  Tr do -  Hinh phtic 

Dà Näng, ngày octháng 8 nám 2019 

QUYETDJNH 
Ye viêc cong b bô thu t1Ic hành chmnh thuôc thm quyn giãi quyêt 

cüa UBND qun, huyên trên dja bàn thành phô Ba Nàng 

CHU TICIT UY BAN NELAN DAN THANH PHO BA NANG 

Can cr Lust T chirc chmnh quyn dja phiicing ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 
Can cir Nghi djnh s 63/201 0/ND-CP ngày 08 thng 6 näm 2010 cüa Chmnh 

phü ye kiêm soát thU tic hành chInh; 

Cn cCr Nghi djnh s 48/2013/NB-CP ngày 14 tháng 5 näm 2013 eUa ChInh phU s1ra 
dôi bô sung mOt so diêu cUa các Ngh djnh lien quan den kiêm soát thU tiic hành chInh; 

Can efr Nghi djnh s 92/2017/ND-OP ngày 07 tháng 8 näm 2017 cUa hinh phU sia 
doi, bô sung mt so diêu cUa các Ng djnh lien quan den kim soát thU tic hành chInh; 

Can ci1x Thông tu' s 02/2017/TT\rpp ngày 31 tháng 10 nam 2017 cUa Bô 
tnrông, ChU nhim Van phOng Chfnh phU hixàng dan nghip vi.i ye kiêm soát thU tiic 
hành chIn.h; 

Xét d nghi cUa Giám dc Si Ni viii thành ph6 EM Nng tai  T?i trinh s 
2496/TTr-SNV ngày 28 tháng 8 näm 2019, 

QUYET BINH: 
Biu 1. Cong b kern theo Quyt dnh nay b thU tiic hành ehInh áp dçing 

chung ti các qun, huyn trên dja bàn thành phô Dà Nng. 

Diu 2. Quyt dinh nay có hiêu liic thi hành k tir ngày k và thay th Quyét 
dnli so 4679/QD-TJBND ngày 15 tháng 10 nàm 2018 cUa ChU tjch TJBND thành phô 
EM NAng ye vic cong bô b thU tVc hânh chfnh chung áp dçing ti qun, huyn trên 
dja bàn thành phô EM Nng. 

Biu 3. Chánh Van phông Doàn dai biu Quc hOi, Hi dng nhân dan và Uy 
ban nhân dan thành phô, Giám ctôc So' Nôi v1i, ThU tri.râng các so', ban, ngành; UBND 
các qun, huyên và cac to clnirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyet 
djnh này./. 4 
No'i,thân: 
-NhixDiOu 3; 

- Cic Kiêm soát TTHC (VP ChInh phi); 
- Trung tOrn Thông tin Djch vi công; 
- Báo DN, Cong 1TDT Tip, Dâi DRT; 
- Lrni: VT, SNV, KSTT. 



TVC HANH CRINIJ CHUNG 
HAM QUYEN GIAI QUYET CUA 
ffUY)N Tid THANH PHO BA NANG 

em theo Quylt äjnh so' 35 /QD-UBND 
am 2019 cza Chi tjch UBND thành phô Dà Náng,) 

PHAN I. DANH MUC THU TIJC 1JAN11 CHINH 

STT Ten thu tuc Apdungcr 
.,. che mot cira 

Ap diing 
co'che 

.. mQt cu'a 
lien thong 

Ma s6 
dich vu 

cong 
Trang 

I. Linh virc: IJ tich 

1.  
Thu tic dAng k thay di, cãi chInh 
cho ngtrôi tr dü 14 tui trâ len, b 

 sung h tjch, xác djnh 1i dan tOc 
X 001 15 

2.  Thu ttic cap ban sao tnch liic hç tch X 0 
Thii tiic däng k khai sinh cO yêu to 

 nuoc ngoai x 003 24 

Thu tiic dng k5 kt hOn cO yêu tO 
 nuoc ngoai 004 29 
Thu tic dàng k khai tü có yêu to 

 nuoc ngoai 005 33 

6. Thu tJc dä.ng k nhân cha, mc, con có 
 yeu to nuc ngoai 006 37 

7. 
Thii t11c dàng k khai sinh kt hp 
dàng k nhân cha, mc, con có yu M 

 nuâc ngoài 
X 007 42 

8. 
Thi:i tiic däng k giám h CO yeu tO 

 nuoc ngoai 008 49 

Thu tiic dAng k chm dt giám hQ co 
 yeu to rnrac ngoai 009 53 

Thu tc ghi vào S h tjch vic kêt 
hon cüa cong dan Vit Narn dâ thrc 

giai quyet ti co quan co tham quyen 
 cüa rnxâc ngoài 

010 57 

Thu tc ghi vào So hQ tjch viêc ly 

hôn, hiiy vic kêt hOn ci:ia cOng dan 
Vit Nam d duçc giãi quyêt ti co' 
 quan có thâm quyên cüa rnrOc ngoài. 

011 62 

12 

ThO tic ghi váo S h tjch vic ho tjch 
khác cOa cOng dan Vit Nam dã duçc 
giài quyêt ti co' quan cO thm quyên 
efia nu'àc ngoài (khai sinh; giám h; 

012 67 
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nh.n cha, mc, con; xác djnh cha, mc, 

con; nuôi con nuôi; khai tr; thay di 
h tch).  

A 

Thi tt1c dàng k lai khai siith có yeu 

to nuàc ngoài 

Thi ti1c däng k khai sinh có yu t6 
nirOc ngoài cho ngixii d có ho scr, 
giy ti cá nhân  
Thu tiic dàng k 1i kt hon Co yu t6 
nuOc ngoài  
Thu tic dàng k 1i khai tCr có yu t6 
ntrâc ngoài  

II. Linh vrc: Chthig thrc 
Thu tiic chixng th\rc bàn sao tr bàn 
chInh các giây t?i, van bàn do Co quan, 
t chixc cO thâm quyên càa Vit Nam; 
ccr quan, to chcrc có thâm quyên cia 
nuic ngoài; Co quan, tO chc cO than' 
quyên cia Vit Nam lien kêt vii Co 
quan, to chirc có thâm quyên cüa nithc 
ngoài cap ho.c chCrng nhn  

ThCi tiic chig thirc chtr k 
Thi tiic chiirng thc cht1 k cüa ngithi 
djch trong các giâ.y tE, van bàn tr 
tiêng nuâc ngoài sang tiêng Vit hoc 
t tiêng Vit sang tiêng nuâc ngoài  
Thu tyc chirng thrc hçrp dông, giao 
dlch lien quan den tài san là dng san  
Th: tic chung thrc vic sira dbi, b 
sung, buy bO hçp dOng, giao dich d 
thxcic cháng thrc  
Thu tiic sira 1i sai sot trong hcrp dng, 
giao djch dä duçc chrng thirc  
Thu tçtc ching thc van bàn thOa 
thun phàn chia di san thua kê, van 
bàn khai nh.n di san th'ra kê ma di 
dan là dng san  
Thu tic cap bàn sac có chmg thxc tir 
bàn chmnh hp dOng, giao ditch áä 

duçic chirng thic  

hu tVc Cap bàn sac tr SO g0c 

Ill. LTnh vic: Bang k kinh doanh 

1. Thfi tiic dang k h kinh doanh 

2
Thii tiic cap Giy chrng nh.n däng k 
h kinh  doarth (bi mat, cháy, rách, nat 

13. 
013 

014 

015 

016 

80 

85 

90 

94 

017 98 

018 99 

019 101 

020 103 

021 104 

022 105 

023 106 

024 108 

025  109 

026 110 

027 115 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

14.  

15.  

16.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. 

8.  

9.  

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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hoc b tiêu hüy di.rii hinh thrc khác) 

•  
Thu tiic thông báo thay dôi ni dung 
dàngkhkinhdoan}1 x 028 118 

•  
Thu ti1c thông báo ch.m dirt kinh 
doanhcUahQkjnhdoapji 029 121 

•  
Thu tiic tm ngl'mg kinh doanh cüa h 
kinhdoanh 0 0 3 124 

6 
•  

Thu tyc c&p giy chirng nhan dAng k 
hptácxâ x 031 127 

7. 
Thu tic dàng k thàith 1p chi nhánh, 
van phông dai din, dja dim kinh 

 doanh cüa hcip tác xâ 
X 032 134 

8 • 

Thu tiic dang k thay di nOi dung kinh 

doanh ctia hcp tác xä ten, da clii trii s 
chinh, flgaflh, flghe Sari xuat, kinh 
doanh, von diêu 1, ngixi dai diên theo 

pháp 14t; ten, dja clii, ngtxôi di din 
 clii nhánh, van phông di din) 

033 138 

9. 

Thu tijc däng k thay dôi nQi dung 
dang k chi nhánh, van phOng d?i dien, 

 da diem kinh doanh cña hcp tác xa 
X 034 146 

10 

Thu tiic thông báo thay dôi nti dung 

diêu l, so hxqng thành viên, thành 
viên hOi dông quãn trj, ban kMm soát 

hoc kiêm soát viên; thông báo ye 

vic gop von, mua cô phân, thânh lap 
doanh nghip cüa hcxp tác x 

035 150 

11. 
Thu tic cap Giây chi'rng nhan dang k 

kinhdoanhhcptacxachocachçiptac 
 xa thrc chia, tách, hcp nliât 

X 036 156 

12. 
Thi'i tiic dAng k giãi th tr nguyen 
hcp tac xa x 037 164 

13. 
Thu tiic cap 1i giây chfrng nhan dàng 
k kinh doanh hçip tác xâ (do b rách, 
nat hoc mat) 

X 038 167 

14. 
Thi'i tiic tm ngmg hot dng hçp tao 
xà, chi nhanh, vAn phOng di din, dja 
 dim kinh doanh 

X 039 170 

15. 
Tha ti1c chm dirt hoat dng ci:ia chi 

nhánh, vAn phông di din, dja diem 
 kinh doanli cüa hcp tác xA 

X 040 173 

16 

Thii tyc cp li giây chirng nhan dang 
k hot dng cua Chi flhaflh, van 

phOng dai din, da diem kinh doanh 
cüa hçp tao xA do b mat, h.x hông 

x 041 179 

17 Thii tiic cAp lai giây chirng nhn dAng 
k hçTp tao xä (khi dôi tr giAy chig 

x 042 182 
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18. 

nhin àng k kinh doanh sang giây 
chfrng nhn dn k hçip tác xa)  
Thu ti1c thay dôi cci quan Thng k hcip 
tác xâ  

IV. Linh wc: Thurng ini 
Thu tçtc cp môi Giy phép ban lé 

Thu tiLc cp sixa doi, b sung Giy 
phép ban lé n.rçu  

Thu tçlc cp 1i Giy phép ban lê ruçiu 

Thu tiic cp mài Giy phép ban rugu 
tiêu dimg t.i chô  
Thu tiic cap sira dôi, b sung Giây 
phép ban rixciu tiêu dung ti chô  

6 Th tiic cp 1i Giy phép ban rugu 
• tiêu dmg ti chô  

Thu tue c.p mài và cp 1.i do ht han 
• Giay phép ban lé san hãm thuôc lá  

Thu tçtc Cp siia dôi, b sung giy 
8 phép ban lê san phm thuôc lá 

Thu tc C.p 1i gi.y phép ban lê san 
ph&m thuôc lá do mat rách, nat, bi 
cháy, b tiêu hüy mt phân hoc toàn 
b.  
Thi tic cap giây phép san xuât ruciu 
thu cong nhäm mic dIch kinh doanh, 
cap 1i giây phép san xuât rucru thu 
cong nhm miic dIch kinh doanh do 
bet hn  
Thu tiic cp lai giây phép san xuât 
rurçru th cong nhàm mic dIch kinh 
doanli do bj mat hoc bj hông  
Thñ tiic cp sCra dhi, bè sung giy 
phép san xuat ruçu nhm miic dIch 
kinh doanh  

Thi tçic Cp Giy chmg nhin dCr diu 
kin cCxa hang ban lé LPG chai  

Thu tVc Cp 1i, diu chinh Gi.y 
chirng nhan dU diêu kin ci:ra hang ban 
1 LPG chai  

V. Linh virc: Thüy san 
Thi:i tiic Cp mcii giy phép khai thác 
thCry san dôi vói tàu có cong suât duài 
20cv (Chi áv ding trong truäng hgp 
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229 

x 058 232 
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chuyn quyn s& httu) 

2. 
 20cv 

Thi'i tiic cp 1a gthy phép khai thác 
thüy san dOi vâi tàu có cong suit duâi X 059 235 

VI. Linh virc: Dt dai 

1. 

Thi'i tic giao dt, cho thuê dt cho h 

gia dmnli, cá nhân; giao dt cho cong 

dông dan cu dôi vâi trtxng hçp giao 
dat, cho thuê dat không thông qua 

hmnh thirc dâu giá quyên si.r diing dt 

X 060 238 

2. 
Thu tic giãi quyt tranh chip dAt dai 
thuc thm quyên ci'ia Chii tjch 1'Jy 

 ban nhân cap huyn 
X 061 241 

3. 

Thu tiic thâm djnh nhu câu sir dung dAt 
dé xem xét giao dat, cho thu dat 
không thông qua hmnh th(xc dau giá 
quyên sr diing dat doi vâi h gia dmnh, 

 Ca nhân, cOng dông dan cix 

X 062 243 

VII. Ltuh virc: Xây drng nhà & và du tir xây dtyng 

Thu tVc cp giy phép xây dimg nhà a 
riêng lê tai do tiij X 063 246 

2 
Thi'i tçic diu chinh giy phép xây 

 d%rngnhaariêngletajdothj 064 250 

Thu tic gia han giy php xây drng 
a riêng lé ti dO thi X 065 253 

Thu tiic cp lai giy phép xây dpng 
 nhà & riêng lé t?i do thj 066 256 

5. 

Thii tiic cap giây phép xay dirng có 

thôi han dOi vOi cOng trInlh, nhà 
riêng lé (cong trInh cap UT, cap IV) 

x 067 259 

6. 
Cp giy phép xây dirng d6i vai 
truông hcp sira chia, cái tao cong 

 trInh, nba ô riên,g lé 
X 068 268 

7. 
Thti tic cap giây phép xây dirng (di 
vâi cong trInh c.p III, c&p IV khác 

 nhà & riêng lé) 
X 069 274 

8. 

Thu ic diu chinh giy phép xây 
dirng (dôi vói cOng trinh cp III, cap 

 IV khác nba & riêng lê) 
X 070 285 

9. 
Thu tc gia han, cp lai gi&y phép xây 
dirng (doi vái cOng trInh cap HI, cap 

 IV khác nhà & riêng lé) 
X 071 291 

10 Thu tic cap giy phép xây drng dOi 
vài trung hgp di dM cong trInh (doi 072 297 
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vâi cong trInh cp III, cp IV) 

Thi tlic c.p gi&y phép xây dmg theo 
giai don ôi vOi cong trinh theo 

yfl trong do th (dôi vOi cong trInh 
cap ifi, cap [V) 

073 306 

12.  Thu ti1c cp xác nhn quy hoch X 074 315 

13. 
Thu tilc thm djnh, phê duyt báo cáo 
kinh tê k thut cOng trInh, các dr an dâu 
t.r bng nguôn vn ngân sách nhà nuc 

X 075 317 

14 

Thi tiic Thm djnh thit k và dr toán 
xayd1;rflgdoivOidXán 
nhà ni.râc ngoài ngân sách ho.c dx an 
dâu tix sir ding von khác 

X 076 322 

15. 
Thi tiic Phê duyt quyt toán v6n ctu 
tircongtrInhhoànthành 

X 077 326 

16. 

Thu tue th.m dinh H so thit k k5 
thu.t và dr toán (cong Inh thiêt kê ba 
bithc) ho.c HO so thiêt kê bàn v thi 
cong vadirtoan(congtriflhthiêtkh 
burc) dôi vOi cong trinh cap ifi, IV do 
qun, huyn quãn 1. 

X 078 341 

17. 
Thi tue th.m dinh, phê duyêt k 
ho3ch 1ra chçn nhà thu 

X 079 345 

18. 
Thi:i tue thm dinh, phê duyêt h so 

môitu,hsoyêucu 
X 080 350 

19. 
Thu tiic thm dnh, phê duyt kt qua 
hrach9nnhàthâu 

X 081 354 

VIII. LTnh virc: 113 tng k5 thut do th và giao thông vn tãi 

1 
Thi ti1c cp giy phép thi cong 1p dt 
cp nuOc cho các h dan 

X 082 361 

2. 
Thñ tçc c.p phép thi cong 1&p dt 
cong trInh ngãm, cong trInh trên m.t 
dixOng b dang khai thác 

X 083 365 

3. 
Thu tiic c.p gi.y phép thi cong các 
cong trInh sa chüa, cM t.o nâng cap 
di.thng bO 

X 084 369 

4. 
Thu tiic cp giy phép thi cong in 
di±ng ngang dâu nôi vào thràng chmnh 

 dang khai thá.c 

X 085 373 

•  

Thu tic cap phép thi cong các cong 

trInh lien cjuan khác 
086 377 

6 • 

Thi tçlc cap phép xr 1 các sr Co dt 

xuât ye mt k5' thu.t cua các cOng 
x 087 381 
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trinh ngâm nhu: thông tin 1iênlc, cap 
rnrâc, thoát nixàc, cap diên, cap ga và 
cac cong trinh lien quan khác  
Thu tiic dàng k cp giy phép thi 
cong chinli trang, gia cô via he, h bó 
via he 

Thu tiic cp gMy phép du n6i vào h 
thông thoát rnrâc do thi.  
Thu tiic cap Giây phép sir ding tm 
thii via he ngoài mic dIch giao thông 
dôi vài trtthng hçxp sir diing tam thai 
via he & thirc hin các hoat dng kinh 
doanh buôn ban (ap diing doi vâi các 
tuyen dung trén 7,5m thuc qun 
Ngu Hàrih Son) 

Thu t11c Cp Giy phép sir dung tam 
thi via he ngoài iniic dIch giao thông 
di vâi trithng hcxp sfr ding t?m thôi via 
he d Ca nhân hoat ctng thixong mai (áp 
ding dOi vói các tuyen dung trên 7,5m 
thuQc qun Ngü Hành Son) 

Thu tiic C.p Giy phép sü ding t.m 
thôi via he ngoài mic dIch giao thông 
doi vài tnrong hçip sfx ding tm thii 
via he dé xe mô to, xe gàn may, xe 
dap (ap diing dôi vâi các tuyên dtxông 

11. tren 7,5m thuQc qun Ngü Hãnh Son 
và các tuyên dung thuOc qun Hái 
Châu quy djnh tai Phii liic I, Quyet 
dinh so 24/2019/QD-TJBND cña 
UBND thành phô Dà Nng) 

Thu tiic Cp Gthy phép sir ding tm thôi 
via he ngoài mic dIch giao thông dôi vâi 
lrixông hçp sir diing t?m thai via he d 
tp kêt vt 1iu xây drng phiic vi vic 
sira chtta, xây dirng nha (áp dçing dôi vi 

12. các tuyên dixng trên 7,5m thuOc qun 
NgU Hành San và các tuyên dumg 
thuc qun Hâi Châu quy djnh tai  Phi 
1ic 1, Quyêt dnh so 24/2019/QD-TJBND 
ci:ia UBND thành phO) 

IX. Linh virc: Giáo due 

Thu tçtc tip nhan giáo viên (ffr các don 
v si.i nghip thuQc UBND các qi4n, 
huyn khác trong dla bàn thành phô).  

7. 
x 088 383 

8. 

9. 

x 

x 

089 

090 

386 

388 

10. x 091 391 

x 092 394 

x 093 397 

1. x 094 400 
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2.  
ThU t.c cp phép to chcrc hoat dng 
day them hçc them, cap phép day 
thêmcho cánhãn.  
ThU tiic cho phép thành l.p tniông 

3. mâu giáo, trir&ng maIn non, nhà trê 
dan lap, tu thic  
ThU tic sap nhap, chia, tách trung 
mâu giáo, trixing inâm non, nba tré 
dan l.p, tu thi,ic 

x 

x 

x 

095 

096 

097 

401 

411 

412 

ThU tiic giâi th trtthng mu giáo, trixOng 
mm non, nba tré dan lap, ttx thic

x 

ThU tçic cho phép thàith lap tru6ng 
tiu h9c tu thic

x 

ThU tic Cho phép hoat dng giáo dic 
truàng Tiu hgc tu thiic

x 

ThU tçtc giãi th tnrmg Tiu h9c tu 
thiic (theo d nghi. cUa Ca nhân, t x 

chi.'xc thành 1p truô'ng) 

ThU tye cho phép thành 1p tnrông 
trung hçc co si loai hlnh tu thic hoc 
tru&ig phO thông có nhiêu cap h9c có 
cap hçc cao that là trung h9c co sä

x 

loai hinh ti.x thc 

ThU ti,Ic Cho phép hoat dng giáo dic 
d& vói tru1ng Trung h9c co so tir thiic

x 

ThU tçic Giãi th tru&ng Trung bce co 
sO tir thiic (theo dê nghj ca Ca nhân, x 

to chrc thành lap trirmg 

098 414 
5.  

6.  

7.  

099 

100 

415 

416 

101 418 
8.  

9.  
102 419 

10. 
103 421 

104 422 
11. 

ThU tiic Giãi quyt thU tiic chuyn 
trirOng di ra ngoài thành phO f)à Näng  
ThU tçic giài quyêt thU tçlc tiep nhn 
hçc sinh den ti~ tinh, thành phO khác.  

X. Linh viyc hui 

12.  

13.  

x 

x 

105 

106 

423 

424 

ThU tic clang k' thành 1p hi 

ThU tiic dng k phê duyt diu l hi 

Thu ti1c clang k di ten hi 

ThU tic clang k chp thun giài th hi 
ThU tic clang k chia tách, sap nh3p, hçrp 
nht hi  
ThU tic cOng nh.n Ban vn dng thaiTh 
lap Hi  
ThU tiic clang k cho phép hi 0 
nhung. xã tè chirc dai hôi (dai hôi 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

426  

439 

440 

441 

442 

444 

445 

8 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 



Thu tiic Giài quyt h trq chi phi mai 
tang cho mOt so d& tirçmg dtxcic trci 
giüp dOt cuât theo Nghj djnh so 
136/20131ND-Cp 

5.  

6.  

Thu ti1c h trçi lam nba r, sira chüa 
nhà a dôi vOi dôi tixçmg duçic trçi giüp 
dt xuât theo Ngh djnh sO 
136/2013i'ND.cp 

Thu ttic Giài quy&trci cp cho ngu'äi 
tharn gia kháng chiên hoc con dê cfia 
h9 bj nhiêm châtctôe boa hoc do M9 
afr ding trong chiên tranb Vit Nam 

1. 

Thu tic giâi quyt trçi cp môt 1n d6i 2. 

rthim ks') 

Thu tic dàng k cho phép hi & 
phuàng, x to chirc dai hôi (dai hi 
bat thu&ng) 

XI. Linh virc: Bão tro xã hôi 

Thu tiic giái quyt d nghj trq cp x 
hi hang tháng, h trq kinh phi chàm 
sOc, nuôi dirong hang thng 
Thu tic diêu chinh, thôi hung tr? cap 
xâ hi hang tháng, h trg kinh phI 
chain sóc, nuoi diröng hang thang 
Thii tc d nghj trQr giüp x hQi dtt 
xuât (hO trç hwng thirc cho hO gia 
dInh thiêu lucmg thiic, hO trçY ngixYi bj 
thucmg nng) 
Thii ti1c dé nghj h trçi chi phi mai tang 
dOi vâi dôi tixçing hu&ng trçi cap xa hOi 
thuông xuyên theo Nghj djnh sO 
13 6/20 13/ND-Cp 

Thii tiic tip nhn di tuçing bão trq xa 
hOi vao Co sâ trçi giüp x hOi 
Thu tçic chuyn h so cüa d6i tixcing 

8. bão trçi xa hOi khi thay doi fbi cu trü 
giüa các qun, huyn trong thãnh phô 

Thu tic tip nhan h6 so cüa di tircrng 
9. bão trç xa hOi khi thay dôi noi cu trá 

giUa các quan, huyn trong thãnh phô 
Thu tiic thirc hin tro cp xa hOi hang 
tháng khi ctôi tuçing thay doi 1101 CU 
trii trong càng dja bàn qun, huyn 
trong thành phO 

XII. Linh virc: ngirôi cO cOng 

4. 

3. 

2. 

1. 

x 114 446 

x 115 448 

x 116 472 

x 117 473 

x 118 477 

x 119 479 

x 120 483 

x 121 487 

x 122 495 

x 123 497 

x 124 499 

x 125 501 

x 126 508 
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Thñ tçic Giài quyt ch d mai tang 
phi va trg cap I lan di vâi ngi cO 
cong each mng tir trân  
Thñ t'ic cap m&i bào him y t di vi 
ngUYi eó cong vi each mng 
Thii tc cap mi Bão him yt d6i vi 
Cru chiên birth theo Nghj djnh 
1 50f2006JCP  
Thu ti1c Xác nh.n h s trg cp hang 
tháng dôi 'vOi ngi±i có cOng giip d 
cách. nng dang hu'&ng tr cap hang 

15. tháng; thuang binh, nglr&i htr&ng 
chimh sách nhix thuang binh có tSr 1 

thucmg tat tix 21% dn 30% dang 
hithn tra cp hang tháng thuOc hi 

12.  

13.  

14.  

v&i ngui ho?.t ng cách mng, hot 
dng kháng ehién bj dlch bt tü, dày  
Thà ti1c giài quyêt h sci xét cong 

3. nhn chê d hii&ng chInh sách nhu 
thixcrng binh 
Thi'i tic giái quyêt ho sci xét cong 
nhn chê d 1it sT  
Thñ tVc Xác nh.n h sci huông ch d 

5	 trçi cap phuxcing tin trq giüp và diving 

ci chinh hmnh 

Thi'i tic Giài quyêt ch d cho gia 
dInh tr quy tap xây m 1it si trong 
nghTa trang gia tOe ho.c nghia trang 
1it si 

Thu tc Giài quyM h sc d.p s uu dai 

giáo dic - dào to 

Thu tiic Giài quyêt tut ttr trn cho 
than nhân Lao thành each mng, can 
b tiên khài nghia, thixcmg binh, bnh 
binh có t5r 1 thiwng tat, bnh tat tr 

61% trâ len tr trân 

9. 
Th'à tic giài quyt trçY cap khó khàn 
dOt xuât cüa dôi tucYng chInh sách  
Thii tic giãi quyêt trg c.p thuäng 
xuyên d6i vai ngui có cong vii each 
mng mc bnh hiêm nghèo có hoàn 
cãnh khó khàn theo Quyêt dinh so 
14/20091QD-TJBND  
ThO tçic giài quyêt Ch dO mai tang 
phi dôi vol Cru chiên binh theo Nghj 
dnh so 150/20061ND-CP 

x 127 516 

x 128 520 

x 129 524 

x 130 527 

x 131 531 

x 132 537 

x 133 541 

x 134 542 

x 135 550 

x 136 554 

x 137 559 

x 138 562 

x 139 565 
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6. 

7. 

8. 

10. 

11. 



cn ngheo 

16 
•  

Thi'i tçic giâi quyt h6 s mâi Cong 
nhn ngu?i dam nhn thô cüng liêt X 140 571 

17 
•  

Thu We giâi quyêt ho sa chuyn di 
nguài dam nhn th cüng 1it s 141 575 

18. 
Thu tiic giãi quyt h sci tip nhn nguñ 
có cong each mng vào Trung tam 

 phing throng nguOi có cong each rnng 
X 142 579 

19. 
Thu tçic giãi quyêt chthh sách d6i vâi 

Anh hung Lijc lixçrng vii trang, Anh 
 hung Lao dOng trong kháng chin 

X 143 581 

20 • 

Thu tçic giài quyt Ch d mai tang 
phi dôi vâi các dôi ti.rgng theo Quyt 
dnh 62/20 1 1/QD-TTg cüa Thu tu&ng 

 chIrth phü 

144 585 

21. 

Thu We cap mâi the bâo him y t 
B}TYT dOi vâi các dôi tirçing theo 
Quy& djnh sO 62/201 1/QD-TTg ngày 

09 tháng 11 nàm 2011 ciia Thu tuang 
Chinh phü; Quyêt dnh so 
40/2011/QD-TTg ngày 27 tháng 7 

 nãm 2011 cnaThl:lttxangChmnhphu 

X 145 588 

22. 
Thu tue chuyn h sci c'Cia ngui có 
cong ihi thay d& ncii cu tri giüa cac 
 qu.n, huyn trong thãnh phô 

X 146 591 

XIII. Linh vlyc: Tin ngtr&ng, Ton giáo 

1. 
Thu tic thông báo ma lap bi duOng 
v ton giáo theo quy dnh tai khoán 2 

 Dieu 41 Lust tIn nguong, ton giáo 
X 147 595 

2. 

Thu t1ic thông báo danh miic hot 
dOng ton giáo di vâi t chirc eó dia 
ban hot dng ton giáo a nhiu 
thuc mt huyn 

X 148 596 

Thu We thông báo danh m1ic hot 

ng ton giáo bô sung doi vâi to chirc 
có da bàn hot dng tOn giáo a nhiêu 

thuôc môt huyn 

X 149 599 

ThU We thông báo t chtc hOi nghj 
thixàng niên cUa t chic ton giáo, to 
chirc ton giáo trirc thuc có dja bàn 
hot dQng a mt huyn 

X 150 602 

• 

ThU tiic d nghj th chirc di hi cUa t 

chrc ton giáo, t chirc tOn giáo trirc 

thuc, to chirc duac cap chtng nhn 

dàng k hot dng ton giáo có dja bàn 

151 605 

11 



ho.t dng mt huyn 

6. 

Thu tiic d nghi. th chrc cuc 1 ii, 

s& ton giáo, da dim hcip phâp 
k có quy mô t chirc a mt huy 

7 

ThCi tiic d ngh giàng d.o ng 
bàn phi trách, ccr sa ton gi 
diem hcip pháp dä dàng k Co 

t chirc mt huyn 

8. 

Thu tic thông báo t chuc qu 
ngoài dja bàn mt x nhung tr 
bàn mOt huyn, qun, thj x 
phô thuOc tinh, thành phô thuC 
phô trçc thuc trung ucing c 
tIn nguOng, to chirc ton giáo, 
ton giáo trixc thuOc 

XIV. Linb viyc: Môi trtrO'ng 

• 
Thu tic Dãng k K hoch 
môi tririYng 

2 
Thà tiic thâm dinh K hoach 
sr cO tràn dâu 

• 
Thi ti1c d.ng k cong trInh 1 
nuOc duài dat  

XV. Linh vic: An toàn thrc phm 

Thu tijc cp Giy chüng nhn 
diêu kin an toàn thirc phân 
co sâ san xuât, kinh doanh th 
 nông, lam, thüy san 

2. 

Thu tçtc l,i Giày chñng nhn 
diêu kin an toàn thirc phâm di 

co sâ san xuât, kinh doanh ti 

nông, lam, thi:iy san a ducic 

chi'xng nhn và cOn thôi hn: 
b mat, thay dôi ten cua cu 
co s6, thay dôi dja chi nhir 

thay dôivitrI và toànb quy 

xuat, kinh doanh thirc pham 

3. 

Thu tçic cap Giây chirng nh.r 

thêu kin an toàn thrc phâr 
co sà kinh doanhdichvi an 

4. 

Th tuc xác nhIn Ban cam 

an toàn thtrc phâm thue'c tn 
1 ciia ngành Cong Thus quãn 

5. 

Thu tVc xác nlbân Bàn cam 

an toàn th\rc phâm dôi vOi 

xuât, kinh doanh nông, lam 

X 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

608 

611 

614 

618 

626 

635 

638 

643 

x 160 646 

x 161 653 

x 162 656 
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a 
di vai 
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i vai các 
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cap Giãy 
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t dam bào 
tch nhim 
mg  
t dam bào 
c0 si san 

thiy san 



khong thuoc dien cap giay chung nhn 
ca sè dü diêu kin an toàn thirc phãm 
Thi1 tl;ic cp gthy xác nliân kMn thi'rc v 6. 
an toan thixc pham cho to chixc, ca nhan 

Thu tiic cp Giy chüng nhn ca sâ dü 
dieu kin an toàn thirc ph&n dOi vi c 
s& san xuât, kinh doanh thrc ph.m ci:ia 
nganh Cong Thisong quán 1 

Thi'i tiic cp mâi Giy chüng nhân cci 
8.	 sâ d diêu kin an toàn thirc phâm dOi 

vâi cci si san xuât thirc phâm nhO lé 

ThU tic cp di Giy chthig nhn cci 
s& dU diêu kin an toàn thçrc phâm doi 
vâi cci s& san xuát thrc phâm nhó lé 
thuQc ngành Cong Thircing do cci s& 
CO thay doi ten cci so, chU cci sO hoAc 
nguäi chrçic Uy quyên nhung không 
thay dOi vj tn dja 1 và toàn b quy 
tnInh san xuât, san phãm thirc phâm 

XVI. Linh viyc Vn hóa, thông tin 

Thu tic cp gMy chUng nhan dU diu 
kiin hoat dQng dim cung cp djch vii 
trà chai din tr cong cOng 

Thu tue sfra di, b6 sung gi.y chUng 
nhn dU ctiu kin hoat dQng dim cung 
cp dch vti trô chci din ttr cong cong 

Thu tiic gia han giy chUng nhân dü 
3. diêu kin hoat dng dim cung cap 

djch vi trô chcii din tir cong cQng 
Thu tçic cp 1aj (do rách, nat, hoc bj 
m&) giy chUng nhn dU diu kin ho?t 

4. dng dim cung cp djch vii trô choi 
din tCr Cong cOng 

ThU tt1c cp gthy phép kinh doanh 
karaoke 

XVII. Linh viyc: Tin Iuong 

Thm dnh thang lucmg, bang lucing 
cho doanh nghip 

XVIII. Linh vlyc: Xut ban, in Va phát hãnli 
1. Khai báo hoat dng cci sO djch v 

5. 

1.  

2.  

1. 

x 163 660 

x 164 665 

x 165 672 

x 166 681 

x 167 689 

x 168 693 

x 169 697 

x 170 700 

x 171 703 

x 172 707 

173 708 
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photocopy 

x 174 711 
2. 

Thay d6i thông tin khai báo hot dng 
cc sâ djch vi photocopy 

XIX. Linh viyc: Ph bin, giáo disc pháp 1ut 

1. 
Thu tiic cong nhn báo cáo viên pháp 

 1ut huyn 
x 175 714 

2 
Thu tic min nhim báo cáo viên 

luât huvn 
x 176 715 

pháp 
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