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UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! cirU NGHIA VIIT NAM 
T!NH GIA LA! Dc Ip - Tir do - Hnh phñc 

s:geo /QD-UBND Gia Lai, ngày A5 tháng 10 nãm 2019 

QUYET DNH 
V vic cong b Danh m11c gm 01 thu tizc hành chInh sfra di, b sung 

trong linh virc chtrng thirc thuc thm quyên giãi quyt cüa 
Uy ban nhân dan các huyn, th xã, thành ph 

CHU T!CH UY BAN NHAN DAN TINH 

Cn ci'r Lust T chirc chInh quyn dja phuing ngày 19 tháng 6 nm 2015; 

Cn cir Ngh djnh s 63/2010/ND-CP ngây 08 tháng 6 näm 2010 cüa Chinh 
phü ye kiêm soát thu tVc  hãnh chmnh; 

Can ci'r Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07 tháng 8 nAm 2017 cüa ChInh 
phü süa dôi, bô sung mt so diêu cCia các Nghj djnh lien quan den kiêm soát thu t%ic 
hãnh chInh; 

C ci'r Thông tir s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 näm 2017 cüa B 
trithng, Chü thim Van phông ChInh phü huâng dn nghip viii kiêm soát thu tijc 
hành chInh; 

Xét d nghj cüa Giám d6c Sâ Tu pháp ti To' trInh s 21/TTr-STP ngày 
10/10/2019, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quy& djnh nay Danh mvc  grn 01 thU ti1c hành 
chInh sUa dôi, bô sung trong linh vre chrng thrc thuc thâm quyên Øái quyêt 
cUa Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô trên c so' Quyêt djnh so 
1 024/QD-BTP ngày 09/5/2018 cUa B truâng B Tu pháp ye vic cong bô thu 
tic hành chInh sra doi, trong lTnh c chirng thirc thuc phm vi chi'rc nàng 
quân l cUa B Tix pháp (Phy lyc kern theo). 

Diu 2. Quyt djnh nay Co hiu lrc thi hành k to' ngày k. 

Chánh Van phOng Uy ban nhân dan tinh, Giárn d& So' Tu pháp, ChU tjch 
Uy ban than dan các huyn thj xã, thãnh pJ vàçac tO cho'c, cá nhân có lien quan 
chju trách thim thi hành Quyêt djnh nàyJ 

Noinhin: 
• Nhix Diéu 2; 
- Cic Kiêm soát TTHC- Van phOng Chinh phü; 
- Cong thông tin din tfr tinh; 
- Sà Thông tin và Truyên thông (CNTT); 
-Luu:VT,NC. 



PHV LVC 
TVC HANH CHINH S!:rA DO!, BO SUNG TRONG LINH C CHJNG THVC THUQC THAM QUYEN GIAI 

QUYET CUA UBND CAP HUYN 
ành kern theo Quyêt djnh s: qS'0 /QD-UBND ngày ,l5tháng  10 nárn 2019 cza c/ui tjch UBND tinh Gia Lai) 

STT so' 
TTHC 

Ten thu tc hành 
chInh 

Thôi hin giãi quyet 
Cách thfrc thic 
hin/ Dja dim 

thrc hin 

Ten VBQPPL quy djnh ni dung 
stra doi 

LINH VIIC CH(JG THIXC 

Chirng thirc bàn 
sao tr bàn chInh 
giAy t, van bàn do 
Ca quan, t chüc có 

Thii hn thrc hin yêu c&u chirng thirc 
phài &rçYc bào dam ngay trong ngày co 
quan, to chirc tip nhn yêu c.0 hoc 
trong ngày lam vic tiêp theo, nu tiêp 
nh.n yêu cAu sau 15 giàr. Di vOi 
trtxà'ng hcip cüng mt lüc yêu cu 
chirng thirc bàn sao tCr nhiu 1oti bàn 
chInh giAy t?, van bàn; bàn chInh có 
nhiu trang; yêu cu s hrqng nhiu 

- Nghj djnh s 23/2015/ND-CP ngày 
16/02/2015 cüa ChInh phü v cAp bàn 
sao tCr bàn chInh, chüng thi,rc chtt k 
và chirng thirc hcip dng, giao djch; 
- Thông tu sO 20/2015/IT-BTP ngày 
29/12/20 15 cüa B tnring BO Tix pháp 
quy djnh chi tit va hixàng dn thi 
hành mt s diu cUa Nghj djnh s 
23/2015/ND-CP ngày 16/02/2015 cüa 

thAm quyên cUa bàn sao; ni dung giAy t?y, vAn bàn Np h so trirc tip ChInh phü v cap bàn sao tr bàn 
BTP- flOC ngoai; CO phrc tp khó kim tra, d6i chiu ma co tai B phn tiêp chInh, chrng thirc cht k và chirng 

01 GLA- 
quan, to chtrc có quan, t chirc thirc hin chirng thirc nhn và trã kt qua thirc hcp dong, giao dch; 

276596 
thAm quyên cüa 
Vit Nam lien kt 
VOl CO quan, tO 
chirc có thAm 
quyên cüa flUC1C 

ngoài cAp h* 
chfrng flhfl. 

khOng th dáp 1rng duçc thai han  nêu  
trén thi th?yi han  chng th'rc duqc kéo 
dài them không qua 02 (hai) ngày lam 
viêc hoäc có the dài han theo thOa 
thun bang vAn bàn vOi ngi.Iäi yeu cAu 
chirng thirc. Trix?mg hçxp trá k& qua 
trong ngày lam vic tip theo hoc phãi 
kéo dài thôi gian theo quy djnh thi 
ngtrM tip nhn h so phãi có phiu 
hçn ghi rO thi gian (già', ngày) trâ kt 
qua cho nglrii yêu câu chüng thirc. 

cüa UBND cAp 
huyên 

- Thông tu s 226/2016/rr-BTC ngày 
11/1 1/20 16 cüa B truâng B Tài 
chInh quy djnh mic thu, ch d thu, 
nQp, quàn 1 và sr ding phi chirng 
thirc. 

7) - 


		2019-10-15T09:30:54+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai<ubndtinh@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




