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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LAI Dc lap — Tr do — Hanli phuc 

St: ?-4J/QD-UBND Gia Lai, ngày.9 tháng 7 nàm 2019 

QUYET DNH 
V/v ban hành Dank mc thu tyc hành chInh tip nhn và trã kt qua 

tai Bô plifIn Mt cfra UBND cp xã trên dla  bàn finh Gia Lai 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH 

Can cCr Lut t chüc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15; 

Can cr Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh ph v kim 
soát thu tiic hành chInh; Nghj djnh s 48/2013/ND-CP ngày 15/5/2013 cüa ChInh 
phü sra di, b sung mt s diu cüa các Nghj djnh lien quan dn kim soát thu tiie 
hành chInh; Nghj djnh s 92/20171ND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh phü sira d6i, 
b sung mt si diu cUa các Nghj djnh lien quan dn kim soát thu ti1c hành chInh; 

Can cü Thông ttr s 02/201 7/TT-VPCP ngày 31/10/2017 cüa B tru?ing, Chü 
nhim Van phông ChInh phü huàng dn v nghip vi kim soát thu tVc  hành chInh; 

Can cü Nghj djnh s6 61/201 8/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü v thrc 
hin ca ch mt cua, mt cra lien thông trong giãi quy& thu t1ic hành chInh; 

Can cü Thông tu s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 cüa Van phông ChInh 
phü v huóng dn thi hành mt s6 quy djnh cüa Nghj djnh s 61/20181ND-CP ngày 
23/4/2018 cüa ChInh phü v thirc hin ca ch rnt ci:ra, mt cüa lien thông trong giâi 
quyt thu t%ic hành chInh; 

Theo d nghj cüa Chánh Van phàng UBND tinh, 

QUYET D!NH: 

Diu 1: Cong b kern theo Quyt djnh nay Danli niic thu tiic hành chInh thirc 
hin tip nhn và trá kt qua tai  B phn Mt cira cua UBND cp xA trên da bàn 
tinh Gia Lai (Phy lyc kern theo,). 

Diu 2: Chü tjch UBND cp xA có trách nhim chi do, t chüc thrc hiên vic 
niêrn yt, dAng tãi cong khai dÀy dü t?i  Bô phn Mt ccra và trên Trang Thông tin 
din ti:r Ca quan Danh mic, ni dung chi ti& các thu ttc hành chInh theo Danh mic 
cong b tai  Diu I d thrc hin tai  Bô phn Mt ci:ra. 

Diu 3: Quy& dlnh Co hiu hrc thi hành k tr ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh; Thu truâng các s, ban, ngành tinh; Chu tjch 
UBND cAp huyn; Chü tjch UBND cAp xã và các th chic, cá nhân có lien quan chju 



,1 / 
trách thim thi hành Quyét djnh này./4/ 
No'i nhçin: 
-NhtrDieu3; 
- Van phông ChInh phü; 
- TT. 1mb i'iy; IT. HDND tinh; 
- ChU tjch, các PCT. UBND tinh; 
- Cng thông tin din tcr tinh; 

Btru din tinh; 
-Luu:VT,NC 

CHU TICH 



PHI) LI)C 
C THU TVC HANH CH!NH TIEP NHN vA TRA KET QUA TI BQ PHAN MQT C11'A CUA IJBND 

CAP xA TREN DfA BAN TINH GIA LA! 
n hành kè,n theo Quyt djnh so: -43  /QD-UBND ngày-ç tháng 7 nám 2018 cña UBND tinh) 

e'4€ Ten thu tiic hành chInh 

thüy ni dla  — duông b 

01 Thu tc cp giy chirng nhn dang k phuang tin 1.n d.0 di vi phi.rang tin chua khai thác trên du&ng thüy ni cija 

02 Thu tVc  c.p GCN däng k phucing tin 1n du di vâi phi.ro'ng tin dang khai thác trén &thng thüy ni dja 

03 
Cp giy dàng k 'ai phuxing tin trong tnräng hqp chuyn ti ca quan dàng k khác sang co quan däng k phircng 
tinthüynidja 

04 Thu tiic cp GCN däng k lai phuang tin trong truxng hcip phtxung tin thay d& ten, tInh näng k thut 

05 
Thu tiic cp GCN däng k phuong tin, trithng hqp phixong tin chuyn quyn s& hi:tu nhung không thay d& Ca quan 
d.ng k phuang tin 

06 
Thu tc cp GCN dang k 1i phuong tin trong truông hçip phirang tin trong tnthng hcip phuong tin chuyên quyên 
sâ hfiu phiiang tin dông th&i thay dôi co quan dang k phrcing tin 

07 
Thu tiic cp GCN dàng k 1i phircmg tin trong truàng hcip chci phuang tin thay di trV so hoc nai däng k h khâu 
thuôTlg trti cüa chü phixang tin sang dan vj hành chInh cap tinh 

08 Thu tic cp ii giy chcrng nhn däng k phuang tin thüy ni dja 

09 Thu tiic xóa däng k phuong tin thüy ni dja 

10 
Thu tuc cp phii hiu hãnh ngh vQ.n chuyn h\nh khách, hang hóa bing xc thô sa, xc gin may, xc mô to hai bánh, xe 
rnO to ba bánh và các loai xe tuang t1r. -- 

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

11 H tr9' san xu.t nông nghip d khOi phiic san xut vüng bj thit hai do djch bnh 

12 H trq san xut nông nghip d khôi phiic san xuAt vüng bj thit hai do thiên tai 
13 Dàng k? kC khai s h.rqng chän nuôi tp trung và nuôi trng thUy san ban du 



14 
H trq d&u tu xay dijng phát trin thUy lçii nhô, thüy lcii n,i dông và tuài lien lien, tiêt kim nithc (Dôi vâi nguôrl 
von ho trq tnrc tiêp, ngân sách dia phixcing vã nguOn hap pháp khác cia da phtxcmg phãn bô du an cho !JBND cap 
xâthrchin) 

15 
Thârn djnh, phé duyét phuang an Crng phó thiên tai cho cong trInh, vüng hn du dp trong qua trInhthi cong thuc 
thâm quyên cüa UBND cap xâ 

16 Thârn dmh, phé duyét phtrong an ung pho vai tinh huông khân cap thuôc thâm quyên cua UBND âp xã 

I)äng k' chuyn di ca cu cay trông tr trng lüa sang trông cay hang nãm hoc trOng liia két hgp riuôi trông thiiy 
san trén dat trông hia 

17 

Phé duyt khuyên nông dja phwng * 18 

3. Linh vtyc Bat dai — Moi tru'ong — 
19 D nghj min, giâm tin sü ding dt d& vài ngu?ii có cong vâi each m?ng 
20 Hoà giái tranh chip dt dai 
21 Tham v.n báo cáo dánh giá tác dng mOi tru&ng - 
22 Xác nhn hqp dOng tiêp nhn nguôn gen và chia sé lqi Ich -- 

4. Linh vlyc Tir php 

23 Lien thông các thu tic hánh chmnh v dAng k khai' sinh, dàng k' thix&ng tth, cp the BHYT cho trC em dthi 6 tuôi 
24 Lien thông các thu tic hành chInh v& dàng k khai sinh, cp the BHYT cho tré em dixói 6 tui 
25 Thu tuc dAng k khai tcr và xóa dng k thithng trü dM vol ngixi cht có dang k thithng trü tai  tinh Gia Lal 

26 Däng k khai sinh 
27 Dang k khai tCr 
28 Dang k khai sinh liru dng — 
29 Dàng k khai ti'r Iuu dng 
30 Däng k khai sinh có ut nuOc ngoài ti khu vrc bién gith 
31 Däng k két hon có yéu to nithc ngoài t?i  khu virc biên giOi 
32 Dãng k khai tCr có yêu t nithc ngoài tai  khu virc bién giOi 
33 Dàngkgiámh 
34 Däng k châm dt giám h 
35 Thay dôi, câi chInh, b sung h tjch. 
36 Cap giây xác nhn tInh trng hon nhân — 
37 Dang k 1?i  khai sinh 
38 Dàng k khai sinh cho ngi.thi dà Co ho sa, giAy tâ cá nhân 
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39 Dàng k 1i khai tir 

4Cp bàn sao trIch hic ho tjch 
j'ng k kt hon 

142\ng k nhn cha, mc, con 
k khai sinh kt h9p däng k nhn cha, mc, con 
k)" kt hon Itru dng 

7ãng k nhâncha, mc, con có yêu to nithc ngoài ti khu virc biên giói 
46 Dang k I?i  kêt hon 

47 Dãng k 1i vic nuôi con nuôi trong nuóc 

48 Dàng k vic nuôi con nuôi trong rn.róc 

49 Giãi quyêt vic ngix&i iurc ngoái c.r trü a khu vrc biên gió'i nróc lang ging nhn tré em Vit Narn lam con nuôi 

50 CpbânsaotüsOgôc 

51 
Chirng thirc bàn sao tlr bàn chInh giây tô, van bàn do co quan to chirc có thârn quyên cia Vit Nam cap hoc chtng 
nh.n 

52 
Chmg thirc chCr k trong các giây t, van bàn (áp dung cho cà trung h9p chirng thirc diem chi va tru6ng hçip nguäi 
yêu câu chüi-ig tic khOng the ks', diem chi dtrçc) 

53 Ch thirc vic sCra dôi, bô sung, hüy bO hçip dông, giao djch 
54 Si:ra li sai sot trong h9p dông, giao dch 
55 Cap bàn sao có chCrng thirc tr bàn chInh hop dOng, giao djch dã di.rgc chi.rng thirc 
56 ChCrng thirc h9p dOng, giao dch lien quail den tài san là dng sãn quyên scr diving dat, nhã a 
57 ChCmg thrc van bàn tCr chi nhn di san 
58 ChCrng thrc van bàn thóa thun phân chia di san ma di san là dng san, quyén si:r diing dat, nhà a 
59 ChCr thirc van bàn khai nhn di san ma di san là dng san, quyên sCr diing dat, nhà a 
60 ChCrng thirc di chCic 

61 Thu tic cong nhn hôa giài vién 
62 Thu tic cong nhn to tru0ng tO hOa giái 
63 Thu tc thôi lam hôa giài viên 
64 Thu t1c thanh toán thu lao cho bOa giâi vién 
65 ThCi tllc cOng nh.n tuyên truyên viên pháp lut 
66 Thu tVc  min nhirn tuyên truyén viên pháp Iut 

67 Thu tllc giài quyêt yêu câu bôi thirông tai  co quan trirc tiép quàn l ngirai thi hành cOng vi1 gay thit h?i 
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5. Linh virc Dan tc 

68 Xác ctjnh thôn dc bit khó khän, xâ thuc vüng dan tc min nüi giai do?n 20 16-2020 
69 Dra ra khôi danh sách nguâi có uy tin trong dng bào dan tc thiu s6 
70 Cong nhn ngi.räi có uy tin trong d6ng bào dan tc thiêu so 

6. Linh vIc Thi dua — Khen thtr&ng và Ton giáo 
71 Thu t1c tng giy khen cüa Chü tjch UBND cp xâ v thành tIch xuât sc trong thrc hin nhimvi chInh trj 
72 Thu wc tng danh hiu Lao dng tiên tiên 
73 Thu tVc  tng giây khen cüa Chü tjch UBND cap xA v& thành tIch thi dua theo dqt hoc chuyên d 
74 Thu tiic tang giây khen cüa Chü tjch UBND cap xã ye thành tIch dt xut 
75 Thu tic tng giy khen cüa Chü tjch UBND c.p xâ cho gia dInh 

76 Thu tic xét tng danh hiu vinh danh Nhà nuâc "Ba mc Vit Nam anh hung" 
77 ThC t1c xét truy tng danh hiu vinh dr Nhà nuâc "Ba mc Vit Nam anh hung" 
78 Thu tic dãng k hoat dông tin ngrng 
79 Thu t1c dang k bô sung hot dng tin nguOng 
80 Thu ti1c dàng k sinh hot ton giáo tp trung 
81 Thu t1ic thông báo danh mic hoat dng ton giáo di vói t chirc có dja bàn hot dng ton giáo 0 mt xã 
82 Thu tuc thông báo danh rnic hoat dng ton giáo b sung d6i vài t chüc có dja bàn hoat dng tOn giáo & mit xã 
83 Thu tVc  dàng k' thay di ngi.ri dai  din cüa nhóm sinh hoat ton giáo tp trung 
84 Thu ti1c d nghj thay d& dja dirn sinh ho?t ton giáo tp trung trong dja bàn mt xã 
85 Thu tic dé ngh thay dôi dja diem sinh hot ton giáo tp trung den dja bàn xã khác 
86 Thu tiic thông báo v vic thay dôi dja diem sinh boat ton giáo tp trung 

87 
Thu tic thông báo to chcrc quyên gop trong dja bàn mt xa cüa ca s& tin ngi±ng, to chc tOn giáo, tO chirc ton giáo 
trrc thuc 

7. Linh vçrc Dãng k quail i ctr trü 

88 Däng k thtthng tru tai  cong an xâ, thj trân thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
89 Tách s ho khu tai  Cong an xã, thj trn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
90 Cp di s h khau tai  Côn an xà, thj trn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
91 Diêu chinh thay dôi trong so h khâu tai  Cong an xã, thj trãn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
92 Xác nhn vic trtthc day dã dang k thung trü tai  Cong an xã, thj trân thuc huyn cua tinh Gia Lai 
93 Cap dôi sO t?m  trü  tai  cong an xã, thj trn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
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94 Diu chinh thay di trong s tam  trü  tai  Cong an xã, thj tr.n thuc huyn cüa tinh Gia Lai 

Liiu trt và thông báo liru tri1 tai  Cong an xâ, thj tr.n thuc huyn cüa tinh Gia Lai Y5 

• Jhay di nai dãng k thxông trü tai  Cong an xä, thj trAn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
;* . ' .Cp Giy chuyn h khu t?i  Cong an xã, thj trn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 

lai so hc khu tai  cong an xã, thj trn thuc huyn cia tinh Gia Lai 
j/óa däng k thxäng trü tai  cong an xâ, thj trn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 

f'ãng k tam  trü  t?i  cong an xã, thj trân thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
101 Cap lal so tam trü  t?i  cong an xA, thj trAn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 
102 Khai báo tam  yang  tai  cong an xâ, thj trãn thuc huyn cüa tinh Gia Lai 

8.LTnhvffcNhàô 
103 Xácnhãncónhà&trênd.t 

9. Linh vic Van hóa — L hi 

104 Xác nhn h 1in k kinh doanh karaoke, vu tnr?mg, trô choi din ur 

105 Xin phép thành 1p câu lac  b th dic, th thao 

106 Thu tic thông báo t chrc 1 hi 
107 Thu tilc xét tng danh hiu Gia dInh vAn hóa hang nAm 
108 Thu t1c xét tng giy khen gia dInh vAn hóa 

10. Linh vrc Khiu nai,  t6 cáo, tip cong dan 
109 Xü1dcmticpxã 

110 Giâi quyt khiu nai  1n du tai  cp xA 
111 Giâi quyt t6 cáo tai  cp xA 
112 Tiêp cong dan tai cap xã 

11. Linh vtc Giáo dtic  vã Dào tao 
113 Cho phép ca sà giáo dic khác thçrc hin chirong trInh giáo dic tiêu h9c 
114 Thành l.p nhórn ire, lap mu giáo dc Ip 

115 Cho phép nhóm tré, lOp mu giáo dc 1p hoat dhg giáo diic trO lai 
116 Sap nh.p, chia, tách nhóm tré, lOp mu giáo dc l.p 
117 giãi th nhóm tré, lOp miu giáo dc 1p (theo yeu cu cüa t chIrc, cá than d nghj thành lip) 

118 
Cp hçc bng và h trcY kinh phI rnua phtxong tin, d dung h9c t.p dung riêng cho ng.r&i khuyêt tt hc tai  các CO Sâ 

giáo diic 
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12. Linh vrc Dan so 

119 Xét hróng chInh sách h trçY cho di tuçing sinh con dung chInh sách dan s 

13. Linh vi•c Cong san 

- 
Quyêt dinh mua sam tãi san cong có giá trj di.rói 100 triu clông trên rnt gói rnua sam dê phic hot dng cüa Co 
quan, to chirc, don v trong tru&ng h9p không phãi 1.p thânh dir an dâu tu 

121 
Quyêl djnh chuyên di cong näng si:r dimg tãi san cong trong truông hgp không thay dôi dOi tu9ng quail i, sir diing 
tài san cong 

122 Quyt djnh ban tài san cong 

P3 
Quyth djnh ban tâi san cOng cho ngl.râi duy nh.t theo quy dnh t?i  khoân 2 Diu 25 Nghj djnh s 151/2017/ND-CP 
ngày 26/12/20 17 cüa ChInh phü 

124 Quyét dnh hüy bO quyét djnh ban du giá tâi san cOng 

125 QuyM djnh thanh i' tài san cong 

126 Quyêt djnh tiêu buy tài san cong 

127 Quyt djnh xi:r 1' tài san cong trong truOng h9p bj rn.t, bj hüy hoai 

14. Linh 'rc ChInh sách 

128 
Thu tllc giái quyêt ché d h trg Va cp GCN di vói ngtxi thain gia kháng chiên, chiên tranh bâo v To quOc và lam 
nhim vii quOc té dang djnh ci.r ó ntxóc ngoài üy quyên cho than nhân a trong nuóc kê khai, nh.n chê d 

1 9 
- 

ThO tiic giái quyêt chê do hu-u trI di vOi quail nhân tnrc tiêp tham gia kliáng chiên chông M5 ci.ru nuOc tir ngày 
30/4/1975 trâ ye truóc có 20 nãm trô len phvc v11 quân di dã &rgc phiic viên, xuât ngü 

130 
Thu t1ic giãi quyt ch d mt 1.n di vOi than nhân cüa quân nhãn trrc tip tham gia kháng chin chông M cüu ntthc 
tr ngày 30/4/1975 trà ye truóc có 20 näm trà len phiic vii quãn di dã phc viên, xuât ngü t1r trân 

13 1 
Thu tuc giai quyêt chê dO tio cap môt Ian cap giãy cht.rng nhãn dan cong hoa tuyên tham gia khang chiên chOng Phap, 
chOng M' chiên tranh bào v To quOc và lam nhim vii quôc té 

132 Thu tiic giái quyt chê d h trg than nhân ho.c ngui th cung 1it si di tIm m 1it si 

133 
Thu tic giài quyt ch d Fn.ru trI di vói quân nhân, ngixôi lam cOng tác co yeU, nh.p ngQ sau ngày 30/4/1975, tr1rc 
tiêp tham gia chiên tranh bâo ye To quOc vã lam nhim vu quôc té, có tr dü 20 nãrn tr& len phiic vii trong quân di, 
co yêu là phc vién, xuât ngü, thOi vic 
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- - '- 

Thu tiic giái quyt ch d trg cp rnt 1n di vó'i quãn nhân, ngri lam cong tác co yu hu&ng lucrng nhu di vâi 
juân nhân, cOng an nhân dan nhp ngQ sau ngáy 30/4/1975, trirc tiêp tham gia chiên tranh bão v To Quôc Va lam 

'iem vu quôc tê co t.x du 20 nãm tb len phuc vu tiong quân dOi, CO yêu dã phuc viCn, xuât ngü, thOi viêc (doi tuong 
trân) 

*u) tçic giâi quyt ch do trY cp hang tháng dOi vói quân nhân , nguôi lam cOng tác CO yu, nh.p ngü, tuyn diing 
ngay 30/4/1975, tham gia chiên thanh bâo v T quOc vâ lam nhim vii QuOc té có dfi tir 15 nãm den 20 närn Cong 
thrc tê trong quân di dã phiic viên, xuât ngü, thOi vic 

136 

Thu tyc giãi quyêt ch d phu cp mt ln di vói quân nhân ngithi lam cOng tác CO lnr&ng luong nhu di vói 
quân nhân, cOng an nhân dan; cOng nhân vién chic qUOC phông; dan quân t1r v tr1rc tiêp tham gia chiên tranh baa v 
To quOc vâ lam nhim vy quOc tê sau ngày 3 0/4/1975, có duói 15 nãm cOng tác dã phyc viên, xuât ngü, thOi vic (doi 
tugng thuc thâm quyên giái quyêt cüa B QuOc phông) 

1 7 

ThO tçlc giâi quyt ch d trçi cap mt lan dôi vói quân nhân, nguài lam cOng tác co yu hu&ng luang nhu di vói 
quân nhân cOng an nhãn dan, cOng nhân viên chuc quOc phong dan quân ti.r ye ti uc tiêp tham gia chiên tranh bao ye 
TO QuOc vã lam nhirn vi,i quOc té sau ngày 3 0/4/1975 dã phic viên, xuât ngü, thOi vic (dOi tirgng dã tlr trân) do B 
QuOc phông giâi quyêt 

138 
Thu tyc giái quyt trçY cap rnt lan di vói Cong nhân viên chtrc nhà nLrc, chuyên gia cac ngành, can b xa phi..rông 
thi tiân, cOng an xA thanh men xung phong tnrc tiêp tharn gia chiên uanh bao ye TO quOc va lam nhiêm vu quOc té 
sau ngãy 30/4/1 975 dã thOi vic, dâ ye gia dInh (dOi nr9Tig thuc thâm quyên giâi quyêt.) 

139 
Thu tyc giãi quyêt ché do tro cap môt lan dôi \lói cOng nhân viên chi.rc nhâ nirOc, chuyên gia các ngánh; can b xâ 
phuong thi tiãn, cOng an xã, thanh illén xung phong Uuc uCp tham gia chiên tianh bao ye TO quOc va lam nhiêm vu 
quOc té sau ngày 3 0/4/1975 dã thOi \'iC, dã ye gia dInh (dôi vói dOi tu9ng dã tir trãn) thuc thám quyên giai quyêt. 

140 Thu tyc xác nhn lit si di vói nh&ng tnràng h9p hy sinh tr 31/12/1994 tth v tnthc 

141 Thu tyc xác nhn dôi vâi nguOi bi thuang dã chuyên ra ngoai quân di chua di.rpc giám djnh thirong tt 

14 - 
Thu tuc xac ithân liêt si dOi voi tiuong hop mat tin, mat tich quy dmh tal Diem K Khoan 1 Dieu 17 cua Nghi dinh sO 
31/201 3/ND-CP sau khi ca quan có thâm quyên kêt 1u.n chua có chirng cu phãn bôi, dâu hang, chiéu hOi, dâo ngü 

1 4 ' 
Thu tyc cap 'a  ho so và giãi quyt truy lTnh tr9 cp thuong tt di vôi thlxoTlg binh ng&ng huOg do khách quan hoc 
that lac hO so 

144 
Thu tuc xác nh.n di vol quãn nhân dã xut ngQ bj bnh tái phát dn den tarn than quy djnh tai  Diem h Khoân 1 Diêu 
33 cüa Nghj djrth sO 3 l/2013/ND-CP 
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15. Linh vrc Nghia vt1 Quãn sir 

145 Thñ tçic dang k nghia vii quân sir 1n dâu 
146 Thu tic dang k trong ngch dr bj 
147 Thu tiic dãng k) nghia vii quân sir b sung 
148 Thu tuc däng k) nghia vii quân s1r chuyn di khi thay di nai Cu trü hoc ncxi lam vic, h9c tp 
149 Thu tue dang k nghia vi quail sr chuyn dn khi thay &i ncxi cu trá hoc ncri lam vic, h9c tp 

150 Thu fl1c dang k nghI'a vi quân 51r tm vng 

151 Thu tiic dang k min gi nhp ngü thai chiên 

16. Linh vyc Lao dng, Thuong binh và Xã hi 

152 Chuyn tré em dang dugc chäm soc thay th ti ca sô tn giip xã hi den cá nhân, gia dInh nhn chäm soc thay the 

153 Thông báo nhn cham soc thay th cho tré em di vi Ca nhân, ngtr?i d?i  din gia dlnh nhn chäm soc thay the là 
ngl.r&i than thich cüa tré em 

154 Dang k nh.n chäm sOc thay th cho tré em d6i vâi Ca nhân, ngi.thi di din gia dInh nhan  chãni soc thay the không 
phãi là ngu&i than thIch cüa tré em 

155 
Phé duyêt kê hoach h trg, can thiêp di vth tré em bj xâm hui hoc có nguy Ca bj b?o  lirc, bóc 1t, bó roi Va tré em 
cO hoàn cãnh däc biêt 

156 Ap dung các bin pháp can thiêp khn cp hoäc tam thi cách ly tré em khOi môi tru&ng hoc ngithi gay ton hi cho 
tré em 

157 Chm dirt vic chäm soc thay the cho tré em 

158 Thu tc giâi quyt hu&ng ch d uu dãi di vi con dé cüa ngui hoat dng kháng chin bj nhim ch.t dc hóa h9c 

159 Thu tc giâi quyt ch d ngl.räi hoat dng cách mng hoc hot dng kháng chin bj djch bat tu, dày 

160 Thu tiic giâi quyt ch do di v&i Anh hung hrc lugng vu trang nhân dan, Anh hung lao dng trong thi kS'  kháng 
chién 

161 Thu tiic giãi quyt ch d di uu dãi vâi than nhân lit si 

162 Thu tiic giãi quyt trg cp tin tu.t hang tháng cho than nhân khi ngui có cong tir trân 

163 Thu tiic huâng mai tang phi, trq cp mt In khi ngui có cong vâi cách mng tr trân 



1 4_Jhü trc giãi quyt ch d nguii có cong giUp d cách mng 

; 'tc thrc hin ché d iru dãi trong giáo dic dao to dôi vâi ngithi có cong vâi cách mng và con cüa h9 

4 xác nhn vâo don d nghj di chuyn hài c& 1it sT; don d ng thärn ving m 1it sT 

4 
• -. 

c uy quyen hirong trq cap, phii cap tru dai 
* 

ac djnh, xác djnh 1i mirc do khuyêt tt và cap Giây xác nhn khuyêt tt 

169 Dang k hot dng di vài cci s& trg giüp xâ hi duài 10 di tlrçYng có hoàn cânh khó khãn 

170 
Cap tr1rc tiép tin h trg min, giâm h9c phi cho các di tuçlng dirge min, giâm hçc phi h9c chInh quy & các co sâ 
giáo di1c nghê nghi và giáo diic di h9c cong Isp. 

171 
Thu tic hi.râng trg cap xã hi h&ng tháng di vài ngui cao tui dü diu kiin tiEp nh.n vào sng trong co sâ bão trq 
xã hi nhixng có ngir&i nhn chäm soc ti cong dông 

172 Thu t'ic xác nhn h so d nghj tip nh.n ngthñ cao tui vào nuOi dirông, chãm soc trong co sâ bão trg xâ hi 

173 Trg giüp xa hi dt xut v h trg lam nhà , sira chüa nba a 

174 Trg giüp xã hQi dt xut v h trçr chi phi mai tang 

175 Di, cp li Giy xác nhn khuyt tt 

176 Cong nhn h nghèo, h cn nghèo phát sinh trong nam 

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

178 
Thu tic "Xác nhn h gia dInh lam nông nghip, lam nghip, ngir nghip va diem nghip có müc song trung bmnh 
giai don 20 16-2020 thuc din dôi tuqng dugc ngân sách nhà nuâc h trg dóng bão hiêm y tê" 

179 Thu ti1c xác nhn don xin hçc ngh cho lao dng nông thôn 

180 Thu tVc  dang k)2 cai nghin ma tüy bt buc t?i  cong dông 

181 Thu tiic dang k cai nghin ma tüy tr nguyen tai  cong dng 

182 Thu tijc "Ha trçl h9c van hóa, hçc ngh& trg cp khó khãn ban dAu cho nn nhán" 

17. Linh vçrc An toãn dip, h chua thüy din 
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183 
Thm djnh, phê duyt phuong an üng phó thiên tai cho cong trInh viing ha du dp thüy din thuc thrn quyên phê 
duy cüa Uy ban nhãn dan cap xã 

184 
Thrn djnh, phé duyt phixang an Crng phó vài tInh hu&g khãn cap ho chira thüy din thuOc thâm quyên phé duy 
ccaUybannhandâncapxa 

18. Linh virc Bi thu'ông nhã nu&c 

I 8s Giãi quyt yeu c.0 bi th.r&ng t?i  ca quan trrc tip quãn 1 ngthi thi hãnh cong vi gay thit hai 
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