
U BAN NIIAN DAN 
TIIANH PHO BA NANG 

S6: 31 /QD-UBND 

CQNG HOA xA HOI CIIJ NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tiy do - Hnh phüc 

Dà Ncing, ngày OS  tháng nám 2019 

QTJYET B!NH 
Vê vic cong bô b thñ tic hành chInh thuc thm quyn giãi quyêt 

cña UBND phu'ô'ng, xä trên dia  bàn thành phô Ba Nàng 

CHU TICH U BAN NIJAN DAN TBIANEI PHO BA NANG 

Can cir Lust T chirc chInh quyn dja phixong ngày 19 tháng 6 nAm 2015; 
Can eir Nghi djnh s6 63/2010/ND-Cp ngày 08 tháng 6 näm 2010 cüa Chmnh 

phi'i ye kiêm soát thu t%lc hành chInh; 

Can cüNghi djnh S6 48/2013/ND-CP ngày 14 tháng 5 nàm 2013 cüa ChInh 
phii sia d6i bô sung mt so dieu cüa các Nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tçic 
hành chmnh; 

Can ccr Nghi djnh s6 92/2017/ND-CP ngày 07 tháng 8 näm 2017 cüa ChInh 
phü si:ra dôi, bô sung mt so diêu ci1a các Nghj dnh lien quan den kiêm soát thi tiic 
hành chmnh; 

Can cir Thông tu s6 02/2017/fl-VPCP ngày 31 tháng 10 nãrn 2017 cña B 
tnrông, Chü nhim Van phOng ChInh phu hiróng dn nghip vii ye kiêm soát thu tyc 
hành chInh; 

Xét d ngh cüa Giám d6c S Ni vi thành phô Dà Nang ti Ta' trinh s6 
2496/TTr-SNV ngày 28 tháng 8 näm 2019, 

QUYET DTNH: 
Biu 1. Cong b6 kern theo Quyt djnh nay b thii ttic hành chInh áp dicing 

chung ti phithng, xã trên dja bàn thành phô Dà Nang. 

Biu 2. Quyt dinh nay có hiêu hrc thi hành k tcr ngày k5' và thay th Quyt 
dlnh so 4693/QD-TJBND ngày 15 tháng 10 näm 2018 cüa Chii tjch UBND thành phô 
Da. Nng ye vic cong bô b th tgic hành chInh chung áp ding tai  phua'ng, xä trên dja 
bàn thành phô Dà Näng. 

Biu 3. Chánh Van phông Doàn dai biu Qu6c hi, Hi dng nhân dan và Uy 
ban than dan thành phO, Giárn doc Sa' Ni vii, Thu trixâng các si, ban, ngành; UBND 
các qun, huyn; UBND các phua'ng, xa va các to chi'rc, cá nhân có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyet djnh này./. 

Nci nhân: 
-Nhu'Diêu 3; 
- Cc Kiêm soát TTHC (VP Chinh phü); 
- Trung tarn Thông tin Djch vi công; 
- Báo DN, Cong 'TTDTT/p, Dài DRT; 
- Luti: VT, SNV, KSTT. 



STT Ten thu tue hãnh chinh 

BQ T1111 TTJC 1JAN11 CHINE! 
THAM QUYEN GIAI QUY1T CUA 
ONG, xA TAI THANH PRO BA NANG (Ban ha i"t dfnh so' 3S /QD-UBND ngày 05 tháng 9 náin 2019 

chi tjch UBND thành phO Dà Náng,) 

PHAN I. DANH MUC THU TVC 1JAN11 CHINE! 

Apding 
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x 001 10 

X 002 14 
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X 005 28 
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X 007 34 

X 008 37 

X 009 40 

X 010 43 

X 011 46 

X 012 51 

X 013 54 

X 014 57 

1. Linb vire: Ho tjch 

8.  

7. 

6. 

5. 

4. 

3. 

ThU tiic dàng k k& hon 

ThU tçic dang k Iai khai ti'r 

Thu trc däng k) khai t& hru dng 

Thu ti;lc däng k khai tü 

ThU tiic dãng k3" 1ai khai sinli 
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9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

1.  

2.  

ThU te dAng k ch.rn dirt vic giám h 

ThU tic dàng k giárn sat vic giám h 

ThU tijc däng k kt hon lu'u dng 

ThU tçic däng k lai k&hôn 

ThU tiic cp giy xác nhn tIrth trang 
hon nhân 

ThU tçtc dãng k9 vice giárn h 

Thu tiic dng k khai sinh (k ca trixong 
hçp trê em bj bO roi)  

Thu tiic ding k khai sinh eho nguii d 
Co ho so', giây t cá nhan 

Thu tiic däng k khai sinh liru dng 



1.  

2.  

3.  

4.  

Ching thrc van bàn thôa thun phân 
chia di san thra kê, van bàn khai nhn 
di san thira kê là dat, tài san gan lien vi 

hiu nhà nhirng có rnOt trong cáo loti 
giây t theo quy djnh ti Khoãn 1,2,3 
Diêu 100 Lut Dat dai näm 2013  

dat chixa có Giây chUng nh.n quyêfl sU 
chrng nh.n quyên s dtng dat, Giây 

Chi'rng thic hcp dng, giao dich lien 
quan den tài san là dng san 
ThU tc chirng thcviC sUa dôi, bô 
sung, hUy bô hcp dông, giao dch dä 
du'qc chirng thixc  
ThU tc sUa li sai sot trong hcp dông, 
giao dich d du'gc chrng thc 

ThU tic cap bàn sao 06 chng thrc tr 

bàn chinh hp dong, giao dch cia dirge 

5.  

Thñ tt.ic dng k vic nh.n cha, mc, con 

Thñ tiic dang k khai sinh kt hqp nhn 

cha, mc, con  
Thi tic thay dii, cài chmnh cho ngu?li 
chua dü 14 tuôi; bô sung thông tin hO 
tjch cho cong dan Vit Nam cix trü 

troflg nuâc  

Thu tic cap bàn sao trIch liic hO tjch 

ThU tic d.ng k9 vic nuôi con nuôi 

ThU tVc däng k 1.i vic nuôi con nuôi 

015 63 X 

016 66 XI 

017 71 
x 

X 018 75 

x 019 78 

x 020 83 

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

II. Linh viyc: Chirng thrc 
ThU ti1c chirng thirc bàn sao th bàn 
chInh các giây ti, van bàn do Cu quan 

có thâm quyên cUa Vit Nam cap hoc 

nhn  
ThU tiic chrng thirc chü k (áp ding cho 
cà trixông hccp chimg thçrc diem chi và 

trixO'ng hçp nguM yeu câu chrng thrc 

không the k, khong the diem cM &rgc)  

Chi'rng thrc di chUc 

ThU t110 Ch(xng thrc van bàn tix chôi 
nhn di san 

x 021 86 

X 022 87 

x 023 89 

x 024 90 

6. 

7. 

025 91 

X 026 93 

X 027 94 

X 028 96 

029 97 X 

8.  

9.  
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x Thütic Cpbãnsaotrsg6c 

x 
Thu tc Chirng th?c van bàn thôa thun 
phân chia di san, van bàn khai nhan di 
san ma di san là dOng san  

1.  Thu tiic hàa giãi tranh ch.p ctAt dai 

2.  Thu tijc cp giy chirng nhmn bin S6 nhà 

3.  Thi tiic c.p 1ai giy chIrng nhan bin s6 
nhà 

1.  Thu t1ic Dng k3' thành 1p nhom tr, 
lap mu giáo dc l.p, tur thiic 

2.  Thu ttic sap nhâp, chia, tách nhOm tr, lop 
mu giáo dc Isp, tix thic 

x 3.  
thành l.p nhóm trê, iap mãu giáo dc 
1p tu thuc) 

dáng cüa to chic, cá nhân ding ten xin 

Thu tic Giâi th nhórn trê, lap mu giáo 
dc lip, liz thiic (theo dé nghj chInh 

x 
Thi't tiic xác nhân dién kho khän, dOi 
nghèo, tai nan, bnh tt 

x 2.  
chäm sOc, nuôi durong hang thang 

Thu tiic xác nhan h sa xin hix&ng trg 
cap xi hi hang tháng, h trçx kinh phi 

3.  
ThCi tçic diu chinh, thôi hthng trq cp 
x hi hang tháng, h trçi kinh phi chain 
soc, nuoi duöng hang tháng 

x 

Thi tiic d nghi trçY gi'Cip xâ hOi dt xu.t 

4.  

ning) 
luong thixc, h trq ngu?i b thuong 
(h tr hxong thixc cho h gia dInh thiêu 

030 98 

031 99 

032 102 

033 105 

034 107 

035 109 

036 111 

037 113 

038 115 

039 116 

040 137 

041 138 

042 142 

3 

'ehirng thirc 

III. Unh vu'c: iMt dai Va nhà & 

IV. LInh virc: Giào due và dào to 

V. Linh vlrc: Bão tro xã hôi 

Thu tic dê ngh hO trç chi phi niai tang 
 dOi vài d6i tuclng huing trcY cap xã hi 

x 

x 

x 

x 

x 

1. 

x 

x 

10.  

11.  



x 043 144 
6.  

7.  

ThU tiic h trq lam nhà a, sira cha nhà a 

dôi vai dôi ti.rcing &rçlc trç giUp dt xuât 
theo Ngh dinh so 136/2013/ND-CP 

x 046 158 

x 047 165 

 

x 048 166 

x 049 167 

x 050 169 

175 
x 051 

x 052 179 

053 182 
x 

13.  

14.  

15.  

16. 

thi.thng xuyên theo Nghi. dnh so 

136/2013/ND-C? 

Thu tic Giài quyêt h trq chi phi mai 
tang cho mt so dOi tuçng &rçic trçl giup 
dt xuât thea Nghj djnh so 

136/2013/ND-C? 

x 044 .147 

x 045 151 
8. 

9. 

10. 

12. 

11. 

ThU tiic xác nhan c.p the Baa him y t 
cho tré em duài 06 tuôi (cap mâi và cap 

dôi do sai 1ch thông tin ye nhân than 

cUa trê nhu: h9, chtt dam, ten, ngày, 
tháng, nm sinh so vâi giây khai sinh 

cUa tré) 

ThU tiic giãi quyêt ho so tiêp nhan dôi 
txcmg bào trçl xa hi vào co sâ trçi giUp 

xã hOi 

ThU tVc chuyên h so cUa dôi tugng bào 
trç x hi khi thay dôi noi ci.r trU gifla 
các quail, huyn trong thành phO  

ThU tsIc tip nhtii h so cUa d6i tuqng 
báo trçi xä hi khi thay dôi noi 61% trU 

gitta cãc gun, huyn trong thành phô  
ThU tic giài quyêt trq cp x hi hang 
tháng khi dôi tixçing thay dôi noi cu trü 
trong cUng da bàn quan, huyn trong 
thành phô 

ThU tiic cp gi.y xãc nhan khuyêt tat 
cho nguYi khuyet tat 

ThU tiic Cong nhtn h nghèo, hO can 
nghèo phát sinh trong nãm 

ThU t'ic Cong nhn hO thoát ngbèo, hO 
thoát cn nghèo trong närn  
ThU tic xác nhan dôi tugng hO thoát 
nghèo tê mien, gim h96 phi cho hQc 
sin.h, sinh viên 
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VI. Linh vljc: Ngw&i cO cong 

Thu tc xác n.han h so giãi quyt trçi 
cap ngixi tham gia kháng chiên hoc 
con dê cña ho bi nhim chat doe hoá 
hpc do M sU ding trong chiên tranh 
Viêt Nam 

Thu tic xáe nhn h so giãi quy& trçY 
cap mOt Ian dôi vi ngLr?Yi hoat dng 
each mang, hoat dng khárig chiên b 
djch bat tü, dày  

Thu tiic xác nhn h so xét cong nhn 
chë d hixong chInh sách nhir thirong 
binh 

Thu tiic xáe nhn h so xét cOng nhn 
chê do 1iêfi  
Thu t1cxác nh@n h so xét hung ch 
d tr? cap phtwng tin trç giüp và dçing 
cii chi'nh hInh 

Thu tiic xác nhn h so giãi quyt ch 
di cho gia dinh tir quy tp xây dirng 
mô 1it sT trong nghTa trang gia tc hoc 
nghra trang 1it sT  

Thu tc xác nhân h so cp s iru di 
giáo dic - dào tao  
Thu tic xáe nhan h so giái quyt tut 
ffr trân cho than nhân Lao thành each 
mng, can b tiên khii nghia, thirong 
birth, bnh binh có t 1 thuçmg tat, 
bnh tt ti.r 61 % trâ len th trân  
Thu tc xác nhan h so giãi quy& trçi 
cap khó khän dt xuât cüa dôi tircrng 
chiah sách 

5 

x 054 183 

x 055 189 

x 056 197 

x 057 200 

x 058 204 

x 059 207 

x 060 210 

x 061 214 

x 062 218 

x 063 219 

x 064 226 

x 065 230 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

Thu tc xác nhn h so giãi quyt tr? 
cap thung xuyên di vái ngi1i cO 
cong vi each mang mac bnh hiêrn 
ngheo cO hoàn cnh khó khän theo 
QuyCt dn1i so l4I2009/QDjjp,.. 
Thu tic xác nhn h so giãi quyt ch 
d rnai tang phi dOi vâi Ciru chiên binh 
theo Nghi djnh so l5O/2006/NDCp  
Thi tçic xác nl4n ho so giâi quyt ch d 
mai tang phi Va trçi cap rnt lan doi vaj 
nguOi cO cOng vài each mng tr trân  



16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

1. 
076 269 

6 

x 072 254 

073 258 x 

x Thu tiic xác nhn ho so cap mâi the bão 

hiêtn y t dôi vài nguii có cong vâi 

cách mng 
ThU tjc xác nhn ho so cap mói the bão 
hiêm y tê dôi vOi Ciru chiên binh theo 
Nhj djnh 150/2006/CP 
ThU tvc xác nhanhO so giài quyêt trçi 

cap hang tháng dôi vOi ngxôi có cong 
giUp d each rnng dang huông trç cap 

15. hang tháng; thuong binh, ngu?Yi hithng 
chInh sách nhu thuong birth có t5' 1 

thxcrng t.t tr 21% den 30% clang hixing 

trq câs han: than: thuc h cn n:hèo 
ThU tic xãc nh.n ho so giãi quyêt cong 
nhn ngu?Yi dam nhn thi can: 1it si 
Tbi:i tc xác nhn hO so giãi quyêt 
chuyên dôi nguâi dam nh3n th cang 

1it Si 
ThU ti1c xãc nh.n ho so tiêp nhn ngu?Yi 
có cong cách inng vào Trung tam 
Phiii1g dixöng n:ri có con: each rn.n 
ThU t\ic xãe nhn giãi quyêt chInh sách 
di vài Anh hUng Lirc hxgng vu trang, 
Anh hUng lao dng trong khángchiên 
Thi:i tiic xãcnhfl giM quyêt Chê d mai 
tang phi dôi vâi các dôi tuqng theo 
Quyêt djrLh 62/20 1 1IQD-TTg cUa ThU 

tirâng chInh phU 

ThU tic ep mOi the b.o him y t 

(BHYT) dôi vOi các dôi tuqng theo 
Quyêt cljnh so 62/2011/QD4Tg ngày 

21. 09 thãng 11 näm 2011 cUa Thi:i tuàng 
ChIah phU; Quyêt djnh so 40/2011/Q 
Tig ngày 27 tháng 7 nm 2011 ci:ia ThU 
txàng ChInh phU. 

Th tiic chuyên h so cUa ngixi có 
cong khi thay dôi noi cu trü gicta các 
qun, huyn trong thành .hô 

VII. Liiili vii'c: Giao thông vn täi 

ThU tiic c.p phép hành nghê v.n 
chuyên hành khách, hang hóa bang xc 

13.  

14.  

22. 

066 235 

x 067 238 

X 068 241 

069 246 

x 070 250 

x 071 
253 

x 074 262 

  

266 x 075 



3. 

4. 

5. 

7. 

ttio so, xe gn may, xe mô to 02 bánh 
Va các loai xe ttrong tr 

ThU te cp d&, cp 1ai the hành ngh 
vn chuyên hành klhách, hang hOa bang 
xe thô so, xe gän may, xe mô to 02 
bánh và các 1oi xe tuong tr 

ThU tic xác nhn h so cAp phép s 
diing tun thai via he ngoãi miic dich 
giao thông dôi vâi trixông hçip sr di.ing 
tam thyi via he dê thixc hiên các hoat 
dông kinh doanh buôn ban (ap diing dôi 
vdi the tuyen thrng trên 7,5m thuc 
qun Ngü Hành Son) 

ThU tVc Xác nhn M so cAp phép sir ding 
tm thôi via he ngoài m1ic dfch giao thông 
dôi vi trirong hçp s1r dçng tm thai via 
he dé ca nhân hoat dng thucing mai (ap 
diing dôi vói các tuyên du&ig trên 7,5m 
thuOc qun Ngü Hành Son) 

ThU tiic cAp GiAy phép sr dçing tam thai 
via he ngoài miic dIch giao thông dôi vói 
trir?yng hcp sU diing tam thai via he dê 
thixc hin các hot dng kinh doanh buôn 
ban (trr các tuyén dirng trén 7,5m thuc 
qun NgU J-iành Son) 

ThU t,ic CAp GiAy phép si'r diing tam 
thii via he ngoài mvc dIch giao thông 
dOi vi tru?mg hçp sU dçing tun thai via 
he dé cá nhn hoat dng thixong mai 
(trr các các tuyén thrng trén 7,5m 
thuOc qun Ngfl Hành Son) 

ThU tiic CAp GiAy phép sU ding tam thOi 
via he ngoãi rniic dIch giao thông dôi vo'i 
trithng hçip sir dirng tam thai via he dé Xe 
mô tO, xe gän may, xe dap (tth the tuyên 
c1ixng trên 7,5m thuc qun Ngü Hành 
San và các tuyén duàng thuôc qun Hãi 
Châu quy dnh tai Phi 1iic I, Quyet djrih 
so 24/2O19/QD-uB eUa UBND 
thành phô) 

ThU tçic CAp GiAy phép sU' dung tarn 
thai via he ngoài rrnic dich giao thông 

2. 

6. 

8. 

x 

x 

077 

078 

271 

273 

x 079 276 

x 080 279 

x 081 282 

x 082 285 

x 083 288 

7 



di vâi trir?rng hçp sr di.ing tm thi via 
he dê t.p kêt vat lieu xây dixng phlric vii 

vic sira ehta, xây di.rng nhà (trr các 
tuyên dung trên 7,5m thuc qun Ngü 
Hành Scm và. các tuyên dung thuc 
qun Hài Châu quy djnh ti Ph\i lic I, 
Quyêt djnh so 24/2019!QD-UBND cüa 
UBND thành phô) 

Thu tic Cp Gi&y phép sr diing tam 
th?i via he ngoài mic dIch giao thông 
dêi vOi trixing hqp sfx diing tam thai via 
he dê lap dt các cong trInh phiic vi 
cong cong; lap d.t quàng cáo và lap dt 
tram ch xe but theo tuyên xe but 
duqc duyt 

Thu tic C.p Giây phép sr dung tam 
th?i via he ngoài mve dIch giao thông 
dôi vài tnthng hqp sU dirng tam th&i via 
he ãê lam mt bang tap kêt may móc, 
thiêt bj, phiic vii thi cong các cong trInh 
xay ding 

Thà tiic C&p Gi.y phép sü diing tam 
th?i via he ngoài miic dIch giao thông 
dOi v&i trung hp sU diing torn thai via 
he dé to chc các hot dng van hoá, xa 
hi, tuyên truyên 

VIII. Linb viic: TIn ngir&ng, ton giáo 

Dang k hot dng tin ngng 

Dang k b sung hoat dng tin ngu5ng 

Dang k sinh hoat ton giáo tp trung 
Thông báo danh in1ic hot dng ton 
giá.o dOi vói t chirc có dja bàn hoat 
dng ton giáo rnt xã 
Thông báo danh rniic ho.t dng ton 
giáo bô sung di vâi t chirc có dla bàn 
hot dng ton giáo rnt xä 
Dang k9 thay d& ngui dai din cña 
nhOrn sinh hoat ton giáo tap trung 
D ngh thay di dla dirn sinh hoat ton 
giáo tap trung trong dja bàn rnt xa 

8. D ngh thay di dia dirn sinh hoat ton 

9.  

10.  

11.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

x 084 291 

x 085 295 

x 086 298 

x 087 301 

x 088 304 

x 089 307 

x 090 310 

x 091 313 

x 092 316 

x 093 319 

x  094 321 
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giáo t4p trung dn dja bàn x khac 

Thông báo v vic thay di dja dim 
sinh hoat ton  giáo tap trung  
Thong bao to ehixc quyen gop trong da 
bàn mt xà cüa co si tIn ngtrOng, to ehi're 
tOn giáo, to chirc ton giáo trrc thuc 

IX. Linh vijc: Môi trir&ng 
ThU tiic dàng k cong trinh khai thác 
nuâc thrài dat 

10 

1. 

095 x 

x 

324 

326 096 

097 329 

9 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

		SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG - Phone:84.0236.3840123 - Fax:84.0236.3840124 - Email:stttt@danang.gov.vn
	2019-09-12T09:00:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TP ĐÀ NẴNG
	Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng<vanthuubnd@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




