
Vö NgQc Thành 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LA! Dc 1p - Tu do - Hnh phüc 

S&f4 /QD-UBND Gia Lai, ngày -i5 tháng 10 nárn 2019 

QUYET DINH 
A . A A Ye vlçc cong bo Danh misc gom 01 thu tiic hanh chinh sira doi, bo sung 

trong Iinh vic h tich  thuc thm quyên giãi quyt cüa 
Uy ban nhân dan các xä, phuôiig, thj ti4n 

CHU T!CH  U BAN NHAN DAN TINH 

Can c(r Lut T ch(rc chmnh quyn dja phucmg ngày 19 tháng 6 nam 2015; 
Can cCr Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 nàm 2010 cüa ChInh 

phU ye kiêm soát thu tiic hành chinh; 
Can cr Nghj djnh s 92/2017/ND-CP ngày 07 tháng 8 näm 2017 cüa Chfnh 

phü scra dôi, bô sung mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den kiêm soát thu tiic 
hành chInh; 

Can cir Thông tis s 02/201711T-VPCP ngày 31 tháng 10 nam 2017 cüa BO 
truô'ng, Chà nhim V.n phóng ChInh phü huâng dn nghip vi kiêm soát thU ti1c 
hành chInh; 

Xét d nghi cua Giám d6c S& Ttr pháp ti T trInh s 2 111Tr-STP ngày 
10/ 10/20 19, 

QUYET DjNH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh mtic gm 01 thU tiic hãnh 
chInh sCm dôi, bô sung trong lTnh vijc h tjch thuôc thãm quyên giãi quyêt cUa Uy 
ban nhãn dan các xâ, phutmg, thj trân trên Ca sâ Quyêt djnh so 299/QD-BTP ngày 
29 thng 02 näm 2016 cUa BO tnxâng B Tu pháp ye vic cong bô thu tic hành 
chInh ban hành mài trong linh virc h tjch thirc hin ti cci quan dang k) h tjch 
trong nirâc thuc ph?m vi chUc nAng quart l cUa B Tu pháp (Phy 44v kern theo). 

Diu 2. Quy& djnh nay cO hiu lirc thi hành k tCr ngày k. 
Chánh Van phông Uy ban nhãn dan tinh, Giám dc Sâ Ttr pháp, ChU tjch 

Uy ban nhân dan các huyn, th xä, thânh ph& ChCi tjch Uy ban nhân dan các xâ, 
phumg, thj tnln >I  cc th chCrc, cá than có lien quan chju trách nhim thi hãnh 
Quyt djnh nay.! 

Noinh1n: 
- NhrDiêu 2; 
- Cc Kiêm soát 1THC-Vän phông Chlnh phü; 
- UBND cAp huyn (sao gCri UBND cAp xA); 
- COng thông tin din tCr tinh; 
- S& Thông tin và Tmyn thông (Phông CN1T); 
- Urn: VT,NC. 



PHLJ L1JC 
C THU TVC  HAM! CHINH S1A oOI, BO SUNG TRONG LINH vic HQ TICH THUQC TRAM QUYEN 

GIA! QUYET CUA UBND CAP xA 
kern theo Quyt cl/nh /QD-UBND ngày MT  tháng 10 nám 2019 cza 0th t/ch UBND tinh Gia Laz) 

STT 

--- --- 
Ten thu tic 
hành chInh 

Thôi han giãi quyt 
Cách thfrc thirc blent Dia 

dim thçrc hiên 
Ten VBQPPL quy djnh nOi 
dung sfra di S h so TTHC 

LINH VC HQ TICH 

01 
T-GLA-260957-  

Ti' 

Thay dM, câi 
chInh, b sung hO 
tich 

- 03 ngày lam vic d6i 
vâi yeu câu thay dôi, Cal 
chInh hO tjch; tm?mg 
hccp phái xác minh thI 
thi hn giãi quyêt 
không qua 06 ngày lam 
ViC. 

- Ngay trong ngày lam 
viçc doi vài b 
sung h tjch, tnthng hp 
nhn ho si sau 15 gi 
ma không giãi quyt 
duçic ngay thI trã két 
qua trong ngày lam vic 
tiêp theo. 

- Ngui Co yêu cu däng k5' 
thay di, cãi chInh, b sung 
hO tich trirc tiêp thi.rc hin 
hoc üy quyn cho ngix?i 
khác thrc hin; 
- Ng.rii thirc hin dän 
k thay di, cái chInh, bô 
sung hO tjch cO th nOp  h 
sa trrc tiêp ti BO phn tiêp 
nhn và trã kt qua cüa Uy 
ban than dan cap xA CO 
thm quyên hoäc gui h scf 
qua h thông btru chInh. 

- Luãt HO tjch näm 2014; 
- Nghj djnh s 123/20151ND-CP 
ngày 15/11/2015 cüa ChInh phü 
quy djnh chi ti& môt s diu và 
bin pháp thi hành Lut HO tjch; 
- Thông tu s 15/2015/TT-BTP 
ngày 16/11/20 15 cüa BO tnl&ng 
BO Tu pháp huàng dn thi hành 
mOt  s dièu cüa Lut HO tjch và 
Nghj djnh s 123/2015/ND-CP 
ngày 15/11/2015 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tit mOt  s6 diêu Va 
bin pháp thi hành Lut hO tjch; 
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