
ÜY BAN NHÂN DÂN
XÂ DÂK T O VER

CÔNG HÔA XÂ HÔI CHÛ NGHÎA VIÊT NAM
Dôc lâp - Tu* do - Hanh phüc

Sô: 76 /QB-UBND Dâk Ta Ver, ngày 22 thâng 12 nam 2020

QUYÉT DINH
Ve viêc công bo Hê thông quân lÿ chat lirorig phù hop 

Tiêu chuân quoc gia TCVN ISO 9001:2015

CHÛ TICH ÛY BAN NHÂN DÂN XÂ

9 >

Cân cüLuât Tô chüc chinh quyên dia phuang ngày 19 thâng 6 nam 2015;

Cân cü Ouyêt dinh sô 19/2014/QD-TTg ngày 05 thâng 3 nam 2014 cüa TM tuâng
> r r 9 r

Chinh phù vê viêc âp dung Hê thông quân lÿ chât luçmg theo Tiêu chuân quôc gia TCVN 
ISO 9001:2008 vào hoat âông cùa câc ca quan, tô chüc thuôc hê thông hành chinh nhà 
nuôc;

r r 9
Cân cü Quyêt âinh sô 680/QD-UBND ngày 14 thâng 11 nam 2019 cùa Uy ban nhân 

dân tinh Gia Lai vê viêc ban hành kê hoach xây dung, chuyên âôi Hê thông quân lÿ chât 
luçmg theo Tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuân quôc gia TCVN 
ISO 9001:2015 trong câc ca quan, tô chüc thuôc hê thông hành chinh nhà nuôc cùa tinh 
Gia Lai giai doan 2019 -  2021;

Cân cü Quyêt âinh sô 94/QD-UBND ngày 21 thâng 01 nâm 2020 cùa Üy ban nhân 
dân huyên vê viêc ban hành Kê hoach xây dung, chuyên âôi Hê thông quân lÿ chât luçmg 
theo Tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001:2008 sang Tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 
9001:2015 trong câc ca quan, tô chüc thuôc hê thông hành chinh nhà nuôc cùa huyên 
Chu Pâh;

\ r '

Cân cü hô sa kêt quâ dânh giâ nôi bô và Biên bân hop xem xét lânh dao vê Hê 
thông quân lÿ chât luçmg theo Tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001:2015 ngày 21 thâng 
12 nâm 2020;

Xét âê nghi cùa Công chüc Vân phông -  Thông kê.

QUYÉT DINH:

Dièu 1. Công bô Hê thông quàn lÿ chât luçmg tai Üy ban nhân dân xà Dâk Ta Ver 
phù hop Tiêu chuân quôc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy dinh tai Quyêt dinh sô 
19/2014/QD-TTg ngày 05 thâng 3 nâm 2014 cüa Thü tuông Chinh phü dôi vai câc lïnh 
vue hoat dông trong Phu lue ban hành kèm theo Quyêt dinh này.

Dièu 2. Quyêt dinh này cô hiêu Ivre kê tù ngày kÿ.

Dieu 3. Công chüc Vân phông - Thông kê, Ban chî dao ISO xà, câc Bô phân 
thuôc Ûy ban nhân dân xà, ca quan, don vi cô liên quan chiu trâch nhiêm thi hành Quyêt 
dinh này./.

Nffinhân:
-  Sô KHCN: Chi eue TCDLCL; q (Dé
- UBND huyên: VP HBND-UBND/bâo
- Nhu Dièu 3; câo>
- Liru: VT.

ao Phi Vân



ÜY BAN NHÂN DÂN
XÂ DÂK TO VER

CÔNG HÔA XÂ HQI CHÜ NGHÏA VIÊT NAM
Dôc lâp -  Tir do -  Hanh phüc

CAC LÏNH VlTC HOAT DÔNG CÛA ÜY BAN NHÂN DÂN XÂ 
DÂK TO VER DirCC CÔNG BÔ PHÙ HOP TIÊU CHUÂN QUÔC GIA

TCVN ISO 9001:2015
(Ban hành kèm theo Quyêt dinh sô 76/QD-UBND ngày 22 thâng 12 nam 2020 

cüa Chû tich Uy ban nhân dân xâ Dâk Ta Ver)

STT Tên thü tue hành chinh Quyêt djnh công bô

I. Lînh vire Dirông thüy nôi dia -  dirông bô

1
r  r  \  -y r

Thü tue câp giây chümg nhân dàng kÿ phuong tien lân dâu dôi 
voi phirong tien chua khai thâc trên duông thüy nôi dia

Quyêt dinh sô 
975/QD-UBND ngày 
30/10/2015 cüa Chü 
tich UBND tinh.

2
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Thü tue câp GCN dàng kÿ phuong tien lân dâu dôi voi phuong 
tien dang khai thâc trên duông thüy nôi dia

3
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Câp giây dàng kÿ lai phuong tien trong truông hop chuyên tù 
co quan dàng kÿ khâc sang co quan dàng kÿ phuong tien thüy 
nôi dia

4
Thü tue câp GCN dàng kÿ lai phuong tien trong truông hop 
phuong tien thay dôi tên, tinh nàng kÿ thuât

5
Thü tue câp GCN dàng kÿ phuong tien, truông hop phuong 
tien chuyên quyên sô hüu nhung không thay dôi co quan dàng 
kÿ phuong tien

6

Thü tue câp GCN dàng kÿ lai phuong tien trong truông hop 
phuong tien trong truông hop phuong tien chuyên quyên sô 
hùu phuong tien dông thôi thay dôi co quan dàng kÿ phuong 
tien

7

Thü tue câp GCN dàng kÿ lai phuong tien trong truông hop 
chü phuong tien thay dôi tru sô hoàc noi dàng kÿ hô khâu 
thuông trü cüa chü phuong tien sang don vi hành chinh câp 
tinh

8
Thü tue câp lai giây chüng nhân dàng kÿ phuong tien thüy nôi 
dia

9 Thü tue xôa dàng kÿ phuong tien thüy nôi dia

10

Thü tue câp phù hiêu hành nghè vân chuyên hành khâch, hàng 
hôa bàng xe thô so, xe gàn mây, xe mô tô hai bânh, xe mô tô 
ba bânh và câc loai xe tuong tu.
(Thü tue hành chinh dàc thü cüa tinh ban hành)

Quyêt dinh sô 
1077/QD-UBND 
ngày 26/11/2015 cüa 
Chü tich UBND tinh

II. Lînh vire Thüy loi

11

Hô tro dâu tu xây dimg phât triên thüy loi nhô, thüy loi nôi 
dông và tuôi tiên tiên, tiêt kiêm nuôc (Dôi voi nguôn vôn hô 
tro truc tiép, ngân sâch dia phuong và nguôn hop phâp khâc 
cüa dia phuong phân bô du an cho UBND câp xâ thuc hiên)

Quyêt dinh sô 
1193/QD-UBND 
ngày 29/11/2018 cüa 
Chü tich UBND tinh
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STT Tên thû tue hành chinh Quyêt djnh công bô

12
Thâm dinh, phê duyêt phuong an urng phô thiên tai cho công 
trinh, vùng han du dâp trong quâ trinh thi công thuôc thâm 
quyên cüa UBND câp xâ

Quyêt dinh sô 
1266/QD-UBND 
ngày 26/12/2018 cüa 
Chü tich UBND tinh

13
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Thâm dinh, phê duyêt phirong an üng phô vôi tinh huông khân 
câp thuôc thâm quyên cüa UBND câp xâ

III. Lînh vue Trông trot

14 Chuyên dôi co câu cây trông trên dât trông lûa

Quyêt dinh sô 
104/QD-UBND ngày 
21/01/2020 cüa Chü 
üch UBND tinh

IV. Lînh vire Nông nghiêp

15 Phê duyêt kê hoach khuyên nông dia phuang

Quyêt dinh sô 
384/QD-UBND ngày 
05/3/2019 cüa Chü 
tich UBND tinh

r

V. Lînh vire phông chông thiên tai

16
Dâng kÿ kê khai sô luçmg chân nuôi tâp trung và nuôi trông 
thüy sân ban dâu

Quyêt dinh sô 
915/QB-UBND ngày 
18/9/2019 cüa Chü 
tich UBND tinh

17 Hô trq khôi phuc sân xuât vùng bi thiêt hai do dich bênh
18 Hô trq khôi phuc sân xuât vùng bi thiêt hai do thiên tai

VI. Lînh vire Dât dai -  Moi trurmg

19
Dè nghi miên, giâm tiên sü dung dât dôi vôi ngudi cô công 
vôi câch mang (Thü tue hành chinh dâc thù cüa tinh ban hành)

Quyêt dinh sô 
798/QD-UBND ngày 
31/8/2017 cüa Chü 
tjch UBND tinh

20 Hoà giâi tranh châp dât dai

Quyêt djnh sô 
591/QD-UBND ngày 
28/5/2018 cüa Chü 
tich UBND tinh

21 Xâc nhân hop dông tiêp nhân nguôn gen và chia sè loi ich

Quyêt dinh sô 
591/QD-UBND ngày 
28/5/2018 cüa Chü 
tich UBND tinh.

VIL Lînh vire Tir phâp

22
Liên thông thü tue hành chinh vè dâng kÿ khai sinh, dâng kÿ 
thuông trü, câp thé BHYT cho tré em duôi 6 tuôi Quyêt dinh sô 

1023/QD-UBND 
ngày 11/11/2015 cüa 
Chü tich UBND tinh.

23
Liên thông thü tue hành chinh vê dâng kÿ khai sinh, câp thé 
BHYT cho tré em duôi 6 tuôi

24
Dâng kÿ khai tü và xôa dâng kÿ thuông trü dôi vôi nguôi chêt 
cô dâng kÿ thuông trü tai tinh Gia Lai

25 Dâng kÿ khai sinh

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh.
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STT Tên thü tue hành chi'nh Quyêt dinh công bô

26 Dâng kÿ khai tü

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh

27 Dâng kÿ khai sinh liru dông

Quyêt djnh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh

28 Dâng kÿ khai tu: liru dông

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh

29
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Dâng kÿ khai sinh cô yêu tô nuée ngoài tai khu vire biên gioi

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh

30
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Dâng kÿ kêt hôn cô yêu tô nuée ngoài tai khu vue biên gioi

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh

31 Dâng kÿ khai tu cô yêu tô nuôc ngoài tai khu vue biên gioi

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh

32 Dâng kÿ giâm hô

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh

33 Dâng kÿ châm dut giâm hô

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh

34 Thay dôi, câi chinh, bô sung hô tich.

Quyêt djnh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh.

35 Câp giây xâc nhân tinh trang hôn nhân

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh.

36 Dâng kÿ lai khai sinh

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh.

37 Dâng kÿ khai sinh cho nguôi dâ cô hô sa, giây tô câ nhân
Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày
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STT Tên thü tue hành chfnh Quyêt dinh công bô

18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tînh.

38 Dâng kÿ lai khai tir

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tînh.

39 Câp bân sao trlch lue hô tich

Quyêt dinh sô 
888/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tînh.

40 Dâng kÿ kêt hôn

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tînh.

41 Dâng kÿ nhân cha, me, con

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tînh

42 Dâng kÿ khai sinh kêt hçrp dâng kÿ nhân cha, me, con

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tînh

43 Dâng kÿ kêt hôn lira dông

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tînh

44
Dâng kÿ nhân cha, me, con co yêu tô nirac ngoài tai khu vue 
biên giôi

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tînh

45 Dâng kÿ lai kêt hôn

Quyêt dinh sô 
890/QD-UBND ngày 
18/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tînh

46 Dâng kÿ lai viêc nuôi con nuôi trong nuée

Quyêt dinh sô 
542/QD-UBND ngày 
02/6/2017 cüa Chü 
tich UBND tînh.

47 Dâng kÿ viêc nuôi con nuôi trong nuée

Quyêt dinh sô 
604/QD-UBND ngày 
03/6/2019 cüa Chü 
tich UBND tînh.

48
Giài quyêt viêc nguôi nuôc ngoài eu trü ô khu vue biên giôi 
nuôc lâng giêng nhân trê em Viêt Nam làm con nuôi

Quyêt dinh sô 
542/QD-UBND ngày 
02/6/2017 cüa Chü 
tich UBND tînh.
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STT Tên thû tue hành chinh 
•

Quyêt dinh công bô

49
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Câp bân sao tir sô gôc

Quyêt dinh sô 
588/QB-UBND ngày 
25/5/2018 cûa Chü 
tich UBND tînh.

50

Chùng thuc bân sao tù bân chinh giây tù, vàn bân do co quan 
tô chuc cô thâm quyên cûa Viêt Nam câp hoâc chùng nhân 
Phi: 2.000 dông/ trang, tù trang thù 3 trô lên thu 1.000 dông/ 
trang tôi da không thu quâ 200.000 dông/ bân

Quyêt dinh sô 
563/QB-UBND ngày 
19/6/2020 cûa Chü 
tich UBND tinh.

51

Chùng thuc chù kÿ trong câc giây tù, vân bân (âp dung cho câ 
truong hop chùng thuc diém chi và tnrùng hqp nguoi yêu câu 
chùng thuc không thê kÿ, diêm chi duoc)
Phi: 100.000 dông

52
Chùng thuc viêc sùa dôi, bô sung, hûy bô hop dông, giao dich 
Phi: 30.000 dông

53
Sùa loi sai sot trong hop dông, giao dich 
Phi: 30.000 dông

54

Câp bân sao cô chùng thuc tù bân chinh hop dông, giao dich 
dâ duoc chùng thuc
Phi: 2.000 dông/ trang, tù trang thù 3 trô lên thu 1.000 dông/ 
trang tôi da không thu quâ 200.000 dông/ bân

55
Chùng thuc hop dông, giao dich liên quan dên tài sàn là dông 
sân, quyên sù dung dât, nhà à 
Phi: 50.000 dông

56 Chùng thuc vân bân tù chôi nhân di sàn Phi: 50.000 dông

57
Chùng thuc vân bân thôa thuân phân chia di sân mà di sàn là

y r y

dông sân, quyên sù dung dât, nhà ô Phi: 50.000 dông
Quyêt dinh sô 
563/QB-UBND ngày 
19/6/2020 cûa Chü 
tich UBND tînh.58

Chùng thuc vân bân khai nhân di sân mà di sân là dông sân, 
quyên sù dung dât, nhà ôf Phi: 50.000 dông

59 Chùng thuc di chuc Phi: 50.000 dông

60 Công nhân hôa giâi viên Quyêt dinh sô 
966/QD-UBND ngày 
20/9/2018 cûa Chü 
tich UBND tînh.

61
7 7

Công nhân tô trucmg tô hôa giâi
62 Thôi làm hôa giâi viên
63 Thanh toân thù lao cho hôa giâi viên

64 Công nhân tuyên truyên viên phâp luât

Quyêt dinh sô 
736/QD-UBND ngày 
26/7/2018 cüa Chü 
tich UBND tînh.

65 Miên nhiêm tuyên truyên viên phâp luât

Quyêt dinh sô 
736/QD-UBND ngày 
26/7/2018 cüa Chü 
tich UBND tînh.

66
Giâi quyêt yêu câu bôi thuùng tai co quan truc tiêp quân lÿ 
nguoi thi hành công vu gây thiêt hai

Quyêt dinh sô 
710/QB-UBND ngày 
20/7/2018 cüa Chü 
tich UBND tînh.
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STT Tên thü tue hành chinh Quyêt djnh công bô

VIII. Lînh vire Dân tôc

67
Xâc dinh thon dâc biêt khô khan, xâ thuôc vùng dân tôc miên 
nüi giai doan 2016-2020

Quyêt dinh sô 
156/QD-UBND ngày 
20/2/2017 cüa Chü 
tich UBND tinh.

68
Dira ra khôi danh sâch nguài cô uy tin trong dông bào dân tôc 
thiêu sô

Quyêt dinh sô 
723/QD-UBND ngày 
24/7/2018 cüa Chü 
tich UBND tinh.

69 Công nhân nguài cô uy tin trong dông bào dân tôc thiêu sô

Quyêt djnh sô 
723/QD-UBND ngày 
24/7/2018 cüa UBND 
tinh

IX. Lînh vire Thi dua -  Khen thirô’ng và Ton giâo

70
Tâng giây khen cüa Chü tich UBND câp xâ vê thành tich xuât 
sàc trong thuc hiên nhiêm vu chinh tri

Quyêt djnh sô 
1122/QD-UBND 
ngày 09/11/2018 cüa 
Chü dch UBND tinh.

71 Xét tâng danh hiêu Lao dông tiên tiên

72
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Tâng giây khen cüa Chü tich UBND câp xâ vê thành tich thi 
dua theo dot hoâc chuyên dê

73
Tâng giây khen cüa Chü tich UBND câp xâ vê thành tich dot 
xuât

74 Tâng giây khen cüa Chü tich UBND câp xâ cho gia dinh

75
Xét tâng danh hiêu vinh danh Nhà nuoc "Bà me Viêt Nam anh 
hùng"

Quyêt dinh sô 
08/QD-UBND ngày 
04/01/2019 cüa Chü 
tich UBND tinh.76

Xét truy tâng danh hiêu vinh du Nhà nuoc "Bà me Viêt Nam 
anh hùng"

77 Dâng ky hoat dông tin nguông

Quyêt djnh sô 
498/QD-UBND ngày 
03/5/2018 cüa Chü 
tich UBND tinh.

78 Dâng kÿ bô sung hoat dông tin nguông
79 Dâng ky sinh hoat ton giâo tâp trung

80
A ^ ^ 7  #

Thông bào danh mue hoat dông ton giâo dôi vôi tô chûc cô dia 
bàn hoat dông ton giâo à mot xâ

81
Thông bào danh mue hoat dông ton giâo bô sung dôi voi tô 
chüc cô dia bàn hoat dông ton giâo ô mot xâ

82
Dâng kÿ thay dôi nguài dai diên cüa nhôm sinh hoat ton giâo 
tâp trung

83
Dê nghi thay dôi dia diêm sinh hoat ton giâo tâp trung trong 
dia bàn mot xâ

84
Dè nghi thay dôi dia diêm sinh hoat ton giâo tâp trung dên dia 
bàn xâ khâc

85
Thông bâo vè viêc thay dôi dia diém sinh hoat ton giâo tâp 
trung

86
Thông bâo tô chüc quyên gôp trong dia bàn mot xâ cüa co so 
tin nguông, tô chüc ton giâo, tô chüc ton giâo truc thuôc
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STT Tên thü tue hành chinh Quyêt dinh công bô

X. Lïnh vire Van hôa -  Lê hôi - The duc thê thao

87 Xét tâng danh hiêu Gia dinh vân hôa hàng nam

Quyêt dinh sô 
242/QB-UBND ngày 
25/02/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh.

88
T

Xét tàng Giây khen Gia dinh vàn hôa
89 Thông bâo tô chüc lê hôi câp xâ

90 Công nhân câu lac bô thê thao co sô

XI. Lïnh vire Thir viên

91 Thông bâo thành lâp thir viên dôi voi thu viên công dông Quyêt dinh sô 
1020/QD-UBND 
ngày 30/10/2020 cüa 
Chü tich UBND tinh.

92
Thông bâo sâp nhâp, hop nhât, chia, tâch thu viên dôi voi thu 
viên công dông

93 Thông bâo châm dut hoat dông thu viên công dông
XII. Lïnh vue Khiêu nai, tô câo, tiêp công dân

94 Xü lÿ don tai câp xâ

Quyêt dinh sô 
174/QB-UBND ngày 
21/02/2017 cüa Chü 
tich UBND tinh.

95 Giâi quyêt khiêu nai lân dâu tai câp xâ

Quyêt dinh sô 
174/QB-UBND ngày 
21/02/2017 cüa Chü 
tich UBND tinh.

96 Giài quyêt tô câo tai câp xâ

Quyêt dinh sô 
594/QD-UBND ngày 
02/7/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh.

97 Tiêp công dân tai câp xâ

Quyêt dinh sô 
174/QB-UBND ngày 
21/02/2017 cüa Chü 
tich UBND tinh.

XIII. Lïnh vire Giâo due và Dào tao

98
Cho phép co sô giâo duc khâc thuc hiên chuong trinh giâo duc 
tiêu hoc

Quyêt dinh sô 
418/QD-UBND ngày 
20/3/2019 cüa Chü 
tich UBND tinh.

99 Thành lâp nhôm tré, lop mâu giâo dôc lâp

100
Cho phép nhôm tré, lop mâu giâo dôc lâp hoat dông giâo duc 
trô lai

101 Sâp nhâp, chia, tâch nhôm tré, lop mâu giâo dôc lâp

102
Giâi thê nhôm tré, lôp mâu giâo dôc lâp (theo yêu câu cüa tô 
chüc, câ nhân dê nghi thành lâp)

Quyêt dinh sô 
806/QB-UBND ngày 
07/8/2018 cüa Chü 
tich UBND tinh.

103
Câp hoc bông và hô tro kinh phi mua phuong tien, dô dùng 
hoc tâp dùng riêng cho nguôi khuyêt tât hoc tai câc co sô giâo

Quyêt dinh sô 
806/QB-UBND ngày



STT Tên thü tue hành chinh Quyêt dinh công bô

duc 07/8/2018 cüaUBND 
tinh.

XIV. Lînh vire Dân sô •

104 Xét huông chinh sâch hô trg cho dôi tugng sinh con düng 
chinh sâch dân sô

Quyêt dinh sô 
564/QD-UBND ngày 
15/5/2019 cüa Chü 
tich UBND tînh.

XV. Lïnh vire Công sân

105

Quyêt dinh mua sàm tài sân công cô giâ tri duôi 100 triêu 
dông trên mot gôi mua sàm dê phuc vu hoat dông cüa co quan, 
tô churc, don vi trong truong hop không phâi lâp thành du ân 
dâu tu

Quyêt dinh sô 
997/QB-UBND ngày 
28/9/2018 cüa Chü 
tich UBND tînh.

106
Quyêt dinh chuyén dôi công nâng su dung tài sân công trong 
truong hop không thay dôi dôi tugng quân lÿ, su dung tài sân 
công

107 Quyêt dinh bân tài sân công

108
Quyêt dinh bân tài sân công cho nguoi duy nhât theo quy dinh 
tai khoân 2 Diêu 25 Nghi dinh sô 151/2017/NB-CP ngày 
26/12/2017 cüa Chinh phü

109 Quyêt dinh hüy bô quyêt dinh bân dâu giâ tài sân công

110 Quyêt dinh thanh lÿ tài sân công

111 Quyêt dinh tiêu hüy tài sân công

112
Quyêt dinh xü lÿ tài sân công trong truong hop bi mât, bi hüy 
hoai

XVI. Lînh vue Chinh sâch

113

giâi quyêt chê dô hô trg và câp GCN dôi vôi nguoi tham gia 
khâng chiên, chiên tranh bâo vê Tô quôc và làm nhiêm vu 
quôc tê dang dinh eu ô nuôc ngoài üy quyên cho thân nhân ô 
trong nuôc kê khai, nhân chê dô

Quyêt dinh sô 
1007/QB-UBND 
ngày 02/10/2018 cüa 
Chü tich UBND tînh.

114

giâi quyêt chê dô huu tri dôi vôi quân nhân truc tiêp tham gia 
khâng chiên chông Mÿ cüu nuôc tù ngày 30/4/1975 trô vê 
truôc cô 20 nam trô lên phuc vu quân dôi dâ duge phuc viên, 
xuât ngü

Quyêt dinh sô 
08/QB-UBND ngày 
04/01/2019 cüa Chü 
tich UBND tînh

115

giâi quyêt chê dô mot lân dôi vôi thân nhân cüa quân nhân 
truc tiép tham gia khâng chiên chông Mÿ cüu nuôc tù ngày 
30/4/1975 trô vê truôc cô 20 nam trô lên phuc vu quân dôi dâ 
phuc viên, xuât ngü tù trân

116
giâi quyêt chê dô trg câp mot lân, câp giây chùng nhân dôi vôi 
dân công hôa tuyên tham gia khâng chiên chông Phâp, chông 
Mÿ chiên tranh bâo vê Tô quôc và làm nhiêm vu quôc tê

117
Thü tue giâi quyêt chê dô huu tri dôi vôi quân nhân, nguoi 
làm công tâc co yêu, nhâp ngü sau ngày 30/4/1975, truc tiêp 
tham gia chiên tranh bâo vê Tô quôc và làm nhiêm vu quôc tê,

8



STT Tên thü tue hành chinh Quyêt djnh công bô

cô tir dû 20 nàm trô lên phuc vu trong quân dôi, co yêu là 
phuc viên, xuât ngü, thôi viêc

118

# m F F r .....^.......... y

giâi quyêt chê dô tro câp mot lân dôi vôi quân nhân, nguài
F f

làm công tac co yêu huông luong nhu dôi vôi quân nhân, công 
an nhân dân nhâp ngü sau ngày 30/4/1975, truc tiêp tham gia 
chiên tranh bâo vê Tô Quôc và làm nhiêm vu quôc tê cô tir dü 
20 nâm trô lên phuc vu trong quân dôi, co yêu dâ phuc viên, 
xuât ngü, thôi viêc (dôi tirçmg tir trân)

Quyêt dinh sô 
08/QD-UBND ngày 
04/01/2019 cüa Chü

119

y  y  f  y

giâi quyêt chê dô tro câp hàng thâng dôi vôi quân nhân , ngirdi 
làm công tâc co yêu, nhâp ngü, tuyên dung sau ngày 
30/4/1975, tham gia chiên tranh bâo vê Tô quôc và làm nhiêm 
vu Quôc tê cô dü tir 15 nàm dên 20 nàm công tâc thirc tê trong 
quân dôi dâ phuc viên, xuât ngü, thôi viêc

tich UBND tînh

120

giâi quyêt chê dô phu câp mot lân dôi vôi quân nhân, nguôi 
làm công tâc co yêu huông luong nhu dôi vôi quân nhân, công 
an nhân dân; công nhân viên chüc quôc phông; dân quân tu vê

F F 7 F

truc tiêp tham gia chiên tranh bâo vê Tô quôc và làm nhiêm vu 
quôc tê sau ngày 30/4/1975, cô duôi 15 nâm công tâc dâ phuc 
viên, xuât ngü, thôi viêc (dôi tuçmg thuôc thâm quyên giâi 
quyêt cüa Bô Quôc phông)

121

giâi quyêt chê dô tro câp mot lân dôi vôi quân nhân, nguôi 
làm công tâc co yêu huông luong nhu dôi vôi quân nhân, công 
an nhân dân; công nhân viên chüc quôc phông, dân quân tu vê 
truc tiêp tham gia chiên tranh bâo vê Tô Quôc và làm nhiêm 
vu quôc tê sau ngày 30/4/1975 dâ phuc viên, xuât ngü, thôi 
viêc (dôi tuçmg dâ tù trân) do Bô Quôc phông giâi quyêt

122

giâi quyêt tro câp mot lân dôi vôi công nhân viên chüc nhà 
nuôc, chuyên gia câc ngành, cân bô xâ phuông thi trân; công 
an xâ, thanh niên xung phong truc tiêp tham gia chiên tranh 
bâo vê Tô quôc và làm nhiêm vu quôc tê sau ngày 30/4/1975 
dâ thôi viêc, dâ vê gia dinh (dôi tuçmg thuôc thâm quyên giâi 
quyêt)

123

giâi quyêt chê dô tro câp mot lân dôi vôi công nhân viên chüc 
nhà nuôc, chuyên gia câc ngành; cân bô xâ phuông thi trân; 
công an xâ, thanh niên xung phong truc tiêp tham gia chiên 
tranh bâo vê Tô quôc và làm nhiêm vu quôc tê sau ngày 
30/4/1975 dâ thôi viêc, dâ vê gia dinh (dôi vôi dôi tuçmg dâ tù 
trân) thuôc thâm quyên giài quyêt cüa UBND câp tînh

124
xâc nhân liêt sï dôi vôi nhùng truông hçrp hy sinh tù 
31/12/1994 trô vê truôc

125
xâc nhân dôi vôi nguôi bi thuong dâ chuyên ra ngoài quân dôi 
chua dupe giâm dinh thuong tât

126

xâc nhân liêt sï dôi vôi truông hop mât tin, mât tich quy dinh 
tai Biêm K Khoân 1 Diêu 17 cüa Nghi dinh sô 31/2013/ND- 
CP sau khi co quan cô thâm quyên kêt luân chua cô chüng cü 
phân bôi, dâu hàng, chiêu hôi, dào ngü

Quyêt dinh sô 
08/QD-UBND ngày 
04/01/2019 cüa Chü 
tich UBND tînh

9
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• Quyêt dinh công bô

127
'  > F F F

câp lai hô sa và giâi quyêt truy lînh tro câp thirang tât dôi vôi 
thirong binh ngîmg huông do khâch quan hoâc thât lac hô sa

128
xâc nhân dôi vôi quân nhân dâ xuât ngü bi bênh tâi phât dân 
dên tâm thân quy dinh tai Diêm h Khoân 1 Diêu 33 cüa Nghi 
dinh sô 31/2013/ND-CP

XVII. Lînh vue Nghïa vu Quân sir

129 Dâng kÿ nghïa vu quân sir lân dâu

Quyêt dinh sô 
08/QD-UBND ngày 
04/01/2019 cüa Chü 
tich UBND tînh.

130 Dàng kÿ phuc vu trong ngach du bi
131

7

Dàng kÿ nghïa vu quân su bô sung

132
Dâng kÿ nghïa vu quân su chuyên di khi thay dôi nai eu tru 
hoâc nai làm viêc, hoc tâp

133
7 F

Dâng kÿ nghïa vu quân su chuyên dên khi thay dôi nai eu tru 
hoâc nai làm viêc, hoc tâp

134 Dâng kÿ nghïa vu quân su tam vâng

135 Dâng kÿ miên goi nhâp ngü thôi chiên

XVIII. Lînh vue Lao dông, Thirong binh và Xâ hôi

136

Thuc hiên chê dô tro câp mot lân dôi vôi thân nhân nguôi hoat 
dông khâng chiên duoc tàng huân chuong, huy chuang chêt 
truac ngày 01 thâng 01 nàm 1995 mà chua duoc huông chê dô 
uu dâi

Quyêt dinh sô 
694/QD-UBND ngày 
11/7/2019 cüa Chü 
tich UBND tînh

137
Chuvên trè em dans duoc chàm soc thav thê tai co sô tro siün

Quyêt dinh sô 
888/QD-UBND ngày 
21/8/2018 cüa Chü 
tich UBND tînh.

xâ hôi dên câ nhân. sia dinh nhân chàm soc thav thê

138
Thons bâo nhân chàm sôc thav thê cho trè em dôi vôi câ nhân.
nsuôi dai diên sia dinh nhân chàm sôc thav thê là nsuôi thân
thich cüa tré em

139
Dàns kÿ nhân chàm sôc thav thê cho trê em dôi vôi câ nhân.
nsuôi dai diên sia dinh nhân chàm sôc thav thê khôns nhâi là
nsuôi thân thich cüa tré em

140
Phê duvêt kê hoach hô tro, can thiên dôi vôi tré em bi xâm hai

Quyêt dinh sô 
888/QD-UBND ngày 
21/8/2018 cüa Chü 
tich UBND tînh.

hoâc cô nsuv co bi bao lue, bôc lôt, bô roi và trê em cô hoàn
cânh dâc biêt

141 siâi quvêt chê dô dôi vôi thân nhân liêt sï

Quyêt dinh sô 
165/QD-UBND ngày 
27/2/2015 cüa Chü 
tich UBND tînh.

142
giâi quyêt tro câp tiên tuât hàng thâng cho thân nhân khi nguôi 
cô công tù trân

Quyêt dinh sô 
165/QD-UBND ngày 
27/2/2015 cüa Chü 
tich UBND tînh.

10
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143 huông mai tâng phi, tra câp mot lân khi nguôi cô công vôi
Quyêt dinh sô 
165/QB-UBND ngày 
27/2/2015 cüa Chü 
tich UBND tînh.

câch mang tir trân

144
r r

thirc hiên chê dô iru dâi trong giâo duc dào tao dôi vôi ngiroi
Quyêt dinh sô 
431/QB-UBND ngày 
28/7/2009 cüa Chü 
tich UBND tînh.

cô công voi câch mang và con cüa ho

145 Xâc nhân vào don dê nghi di chuvên hài côt liêt sï; don dê

Quyêt dinh sô 
544/QB-UBND ngày 
15/7/2014 cüa Chü 
tich UBND tînh.

nghi thàm viêng mô liêt sï

146
Xâc dinh, xâc dinh lai mue dô khuvêt tât và câp Giâv xâc nhân

Quyêt dinh sô 
883/QD-UBND ngày 
20/9/2016 cüa Chü 
tjch UBND tînh.

khuvêt tât

147
Dâng kv hoat dông dôi vôi co sô tro giüp xà hôi duôi 10 dôi

Quyêt dinh sô 
514/QD-UBND ngày 
08/5/2018 cüa Chü 
tich UBND tînh.

tuong cô hoàn cânh khô khan

148 Tro giüp xâ hôi dôt xuât vê hô tro làm nhà ô, süa chùa nhà ôr Quyêt dinh sô 
883/QD-UBND ngày 
20/9/2016 cüa Chü 
tich UBND tînh.

149 Tro giüp xâ hôi dôt xuât vê hô tro chi phi mai tâng

150 Dôi, câp lai Giâv xâc nhân khuvêt tât

151
Công nhân hô nghèo, công nhân hô cân nghèo phât sinh trong

Quyêt dinh sô 
431/QB-UBND ngày 
28/7/2009 cüa Chü 
tich UBND tînh

nàm

152
Ouvêt dinh quân lv cai nghiên ma tüv tu nguvên tai gia dinh

Quyêt dinh sô 
888/QB-UBND ngày 
21/8/2018 cüa Chü 
tich UBND tînh

(thü tue bô sung)

153
Ouvêt dinh cai nghiên ma tüv tu nguvên tai công dông (thü tue
bô sung)

154
Thü tue “Hô tro hoc van hôa. hoc nghê, tro câp khô khàn ban
dâu cho nan nhân”

155

Xâc nhân hô gia dinh làm nông nghiêp, lâm nghiêp, ngu 
nghiêp và diêm nghiêp cô mue sông trung binh giai doan 
2016-2020 thuôc diên dôi tuçmg dupe ngân sâch nhà nuôc hô 
tro dông bâo hiêm y tê

Quyêt dinh sô 
1137/QB-UBND 
ngày 05/12/2019 cüa 
Chü tich UBND tînh

156 Công nhân hô thoât nghèo, hô thoât cân nghèo trong nàm

157 Üy quyên huông tro câp, phu câp uu dâi

158
Tro câp hàng thâng dôi vôi thanh niên xung phong dâ hoàn 
thành nhiêm vu trong khâng chiên

Quyêt dinh sô 
1136/QD-UBND

11
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159 Trg câp mot lân dôi vài thanh niên xung phong dâ hoàn thành 
nhiêm vu trong khâng chiên

ngày 05/12/2019 cüa 
Chü tich UBND tinh

160

F F

Tiêp nhân dôi tirçmg là nguài chua thành niên không cô noi eu 
trü ôn dinh bi âp dung bien phâp giâo duc tai xà, phuàng, thi 
trân vào ca sa trçr giüp trê em

161

xâc nhân thuong binh, nguài huàng chinh sâch nhu thuong 
binh dôi vài nguài bi thuong không thuôc lue luang công an, 
quân dôi trong chiên tranh tù ngày 31/12/1991 trà vê truàc 
không càn giây tà

162 Thü tue bô sung tinh hinh thân nhân trong hô sa liêt sï

XIX. Lïnh vire An toàn dâp, hô dura thüy diên

163
Thâm dinh, phê duyêt phuang an ung phô thiên tai cho công 
trinh vùng ha du dâp thüy diên thuôc thâm quyên phê duyêt 
cüa Üy ban nhân dân câp xà

Quyêt dinh sô 
574/QB-UBND ngày 
22/5/2019 cüa Chü 
tich UBND tinh

164

7 F 7

Thâm dinh, phê duyêt phuang an üng phô vài tinh huông khân 
câp hô chua thüy diên thuôc thâm quyên phê duyêt cüa Üy 
ban nhân dân câp xà

XX. Lïnh vire Bôi thiràng nhà niràc

165
Yêu câu bôi thuàng tai ca quan truc tiêp quân lÿ nguài thi 
hành công vu gây thiêt hai

Quyêt dinh sô 
710/QD-UBND ngày 
26/7/2018 cüa Chü 
tich UBND tinh

7

XXI. Lïnh vire thành lâp và hoat dông cüa tô hgp tac

166 Thông bâo thành lâp tô hop tâc
Quyêt dinh sô 
1128/QB-UBND 
ngày 04/12/2019 cüa 
Chü tich UBND tinh167 Thông bâo thay dôi tô hop tâc

168 Thông bâo châm dût hoat dông cüa tô hop tâc

XXII. Chinh sâch hô trg cho ngirol dân do dai d|ch Covid 19

169
Hô trg kinh doanh phâi tam ngùng kinh doanh do dai dich 
covid 19

Quyêt dinh sô 
510/QB-UBND ngày 
25/5/2020 cüa Chü 
tich UBND tinh170

Hô trg nguài lao dông bi châm dut hgp dông lao dông, hgp 
dông làm viêc do dai dich covid 19 nhung không dü diêu kiên 
huàng trg câp thât nghiêp

171
Hô trg nguài lao dông không cô giao kêt hgp dông lao dông bi 
mât viêc làm do dai dich covid 19

XXIII. Lïnh vire Thuê

12
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• Quyêt dinh công bô

172
# T t  r

Kê khai, thâm dinh ter khai phi bâo vê moi trucmg dôi voi 
nuoc thâi

Quyêt dinh sô 
870/QB-UBND ngày 
15/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tînh

XXIV. Lïnh vire Khoa hoc công nghê và Moi trircrng

173

y r y

Xâc nhân Hop dông tiêp cân nguôn gen và chia sé loi ich 
(dôi voi nguôn gen cüa giông cây trông, giông vât nuôi, giông 
thûy sân và giông cây lâm nghiêp)

Quyêt dinh sô 
864/QB-UBND ngày 
11/9/2020 cüa Chü 
tich UBND tînh

XXV. Lïnh vu*c sire khôe và bà me (Thü tue không nhân tai 1 cira)

174 Câp giây chüng sinh cho trucmg hop trê dupe sinh ra tai nhà 
hoàc tai noi khâc mà không phâi co sô khâm chùa bênh

Quyêt dinh sô 
329/QB-UBND ngày 
23/3/2020

13



CÔNG HOA XÂ H0I CHU NGHÏA VIÊT NAM 
Dôc lâp -  T y  do -  Hanh phüc

BAN CONG BÔ

ÜY BAN NHÂN DÂN XÂ DÂK T O VER, 

HUYÊN CHlT PÂH, TÎNH GIA LAI

Công bô Hê thông quân lÿ  chât ltro’ng tai Üy ban nhân dân xâ Dâk 

Ta ver, huyên Chtr Pàh, tïnh Gia Lai phù hop Tiêu chuân quôc 

gia TCVN ISO 9001:2015 dôi vôi câc hoat dông thuôc pham vi 

quân lÿ  nhà nu’O'c và giâi quyêt thü tue hành chinh cûa
9

Uy ban nhân dân xâ

(Théo phu lue ban hành kèm theo Quyêt âinh sô 76/QD-UBND ngày 22 thâng
9

12 nam 2020 cûa Chu tich Uy ban nhân dân xâ Dâk Ta ver)

f  9  .

Ban công bô này cô hiêu lue kê tir ngày ban hành./.

Dâk Ta Ver, ngày 22 thâng 12 nam 2020

;h

ao Phi Vàn


