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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TB! XA CUA LO Dôc lap — Ttr do — Hnh phüc 

S: /TB-UBND Ct'ca Lô, ngày rháng nàm 2020 

THÔNG BAO 
V vic cong khai danh mtic các TTHC thuc thâm quyên giãi quyêt cüa 

UBND th1 xã Cua Lô du'qc tiêp nhIn và trã kêt qua tii B phn tlej) nhn và 
tra kêt qua cüa UBND thj xã Cfra Lô 

Can cü Ngh dnh s 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü v thirc 
hiên ca ch môt cüa, rnt cüa lien thông trong giái quyêt thu tic hành chInh, Nghj 
djnh so 63/20110/ND-CP ngày 08/6/20 10 cüa ChInh phü ye kiêrn soát thu tichành 
chInh; Ngh4 dinh so 48/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 cüa ChInh phü si:ra dôi, bô 
sung môt s diu cüa các Ngh djnh lien quan dn kirn soát thñ tuc hãnh chinh; 
Nghj dinh 92/2 0 17/ND-CP ngày 07/8/2017 cüa ChInh phü ye süa dôi môt so diêu 
cüa các Nghj djnh lien quan den kiêrn soát thu tijc hành chInh và các Quyêt djnh 
cong bô thu tuc hành chInh cüa UBND tinh Ngh An. 

UBND thj xã Cüa Lô thông báo cong khai danh rnijc các thu tiic hành chInh 
thuc thãrn quyên giài quyôt cüa UBND thj xã Ctra Lô duc tiêp nhn và trá kt 
qua tai  Bô phân tiCp nhn và trã kêt qua UBND th xA Cüa Lô nhu sau: Tong so thu 
ttc hành chinh cong khai là: 268 thu tijc (co danh iniic kern theo) 

- Các phông ban chuyên mon cô trách nhiêrn cung cap dy dü các thu fljc 

hãnh chInh thuc 1mb virc cüa phông, dan vi tharn mmru giái quyêt dê gcri v Van 
phOng HDND-UBND thi xã niêm yt, cong khai theo quy dinE. 

- VAn phông HDND— UBND thi xA tiên hành niêrn yet cong khai các thci tue 
hành chInh tai B phn int ctra dê tO chüc, cá nhân biêt và thijc hin. 

- Trung tam Van hóa The thao và Truyen thông thi xA dAng tài danE muc và 
cAc thu tuc hành chinh trên Cong thông tin din t1r thj xA. 

UBND thj xA thông báo d các ca quan, to chirc, Ca nhAn biCt dê thtrc hin./. 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA 1101 CHU NGHA VIET NAM 

Till xA  C!A LO Dc 1ip - Tu do - Htnh phác 

DANH MVC  CAC THU T1JC HANII CHINH 

THUOC THAM QUYEN GIA! QUVET CUA UBND CAP Tilt 

(Kern iheo Thông báo s: ngày /9/2020 cia UBND th/ xã Cza Lô,) 

IT Ten thu tuc hãnli chInh (TTIiC) Thi.ic Linh vtrc 

Thô'i gian 
thuc hiên 
theo quy 

diiIi 

Ghi chi.'i 

I Phông Quãn 1 do th (32 TTHC) 

Thu tuc thârn dinh, phê duyt khão sat 
1ra chQn da dirn 1p quy hoach 

Quy hoach xây dung 07 ngày 

2 
Thu tuc thâm djnli, phê duyt ithiin vi 
quy hoach chi tit xây dirng t' 1 1/500 
(Lap rnói Va diu chinh) 

Quy hoach xây dcrng 07 ngày 

3 
Thu tiic thAm djnh, phé duyt d an quy 
hoich chi tit xây dimg t" lê 1/500 (Lap  
rnth và diêu chinh) 

Quy hoach xây dirng 12 ngày 

Thu ti1c dip giAy phép xây dimg nhà 
riéng le dip phép xây dvng 

10 ngãy 

Thu tiic dip gity phép xây dirng cong 
triiih không theo tuyén Cap phép xây dvng 

20 ngày 

6 
Thu tc dip giy phép xây dimg cong 
trInh tlieo tuyn dip phép xây dmg 

20 ngây 

Thu tiic dip giAy phép xây dvng  cong 
trInh tt.rcm, dài, tranh hoành tráng dip phép xây dung 

20 nàv 

8 
Thu tc cap giây phép xây dung cong 
trInh quan,g cáo dip phép xAy dijng 

20 ngày 

() Thu tiic cap giây phép xây dirng  theo giai 
don di vó'i cOng trInli theo tuyn: dip phép xây drng 

20 ngày 

10 
TIul tue dip giy phép xây dtjng cho dir 
an C.p phép xây dirng 

20 ngày 

Thu ttic dip giây phép si.ia chü'a, Cal tao 
cOng trInh 

dip phép xây dimg 

Cong trinh 20 
iih 0 

riêng lé 1 5 
ngày. 

12 Thu titc Didi chiiih giy phép xây dirng C4p phép xây dipig 

COng trInh 20 
ngãy; nhã 6' 
riêng lé 15 
ngày 

13 Thu tuc Gia han giiy phép xây dirng Cap phép xây dirng 05 ngày 
14 Thu tVc dip Iai giy phép xây dimg Cap phép xây dirng 05 ngày 



15 
Thu tUc  C'ip giy phép xây dirrng có thyi 
han 

Cp p1iép dij'ng 

Dôi vói cong 
trInh 20 ngày; 
nhà a riêng lê 
15 ngày 

16 Thu tic Cp giy phép di dè'i cong trInh Cp phép xãy dirng 

Cong trmnh 20 
ng 6 
riêng lé 15 
ngày 

17 
Thñ tuc thâin dinh Báo cáo kinh t - k' 
thut du tu xay dmg 

Hoat dng xây dkrng 
(giao thông thrôig b) 

21 ngày 

18 

Thu titc thtin djnh h so' bi thuô'ng, h 
tio' và tái dinh cu khi nhà nuóc thu hi 
dt di vóitài san là cong trInh xây 
dirng, nhà ci'ra, vt kin trüc 

Thtm dinh 1i so' 
BTGPMB 

07 ngày 

19 
Dãng k) phu'o'ng tin 1n du dM vói 
phuong tin chu'a khai thác trên duO'ng 
thiy nôi dia 

Giao thông du'O'ng 
thñy nôi c1a 

03 ngy 

20 
Dang k3' lan du di vâi phirang tiên 
thüy ni dla  dang khai thác 

Giao thông du'?rng 
thüy nôi da 

03 ng?iy 

21 
Däng k lai phuo'ng tin trong tnthng 
hç'p phu'o'ng tin thay dôi ten, tInh näng 
k9 thuât 

Giao thông du'ng 
thñy ni dja 

03 ngày 

2 

Däng k' ia phuo'ng tin trong tnrng 
hQ'p chuyn quyn sà hüu phu'o'ng tin 
nhu'ng không thay di ca quan däng k 
phuang tin 

Giao thông duOiig 
thüy ni dja 

03 ngày 

23 

Dãng k Iaj phixang tin trong tru'Y11g 
hop chuyn quyn sä httu phu'o'ng tin 
dng thai thay di Ca' quan dang k9 
plurang tin 

Giao thông du'ô'ng 
thüy ni dja 

03 ngày 

24 

Dang k lai  phuang  tien  trong tnr?Yng 
hop chü phu'o'ng tiên thay di trii sâ hoäc 
no'i dãng k ho khtu thiRmg tiui cüa chü 
phuo'ng tin sang dan vj hànli chInh cp 
tinh khác 

Giao thông thrO'ng 
thüy nôi dja 

03 ngáy 

25 
Cip Iai chirng nhn dang k,2 
phuang tin 

Giao thông du'Ong 
thüy ni dja 

03 

26 

Dang k lai  phuang tin trong tnthng 
h'p chuyn tü ca quan däng k khác 
sang co' quan dang k2 phuo'ng tin thüy 
nôi dja 

Giao thông duO'ng 
thUy ni dja 

03 ngày 

27 Xóa dang k' phuang tin thüy nOi dia 
Giao thông di.rO'ng 
thüy nOi dia 

03 ngày 

28 

Cp phép thi cong xây drng bin quáng 
cáo tam  thai trong pham vi hành lang an 
toàn duOng b dôi vri durng huyn, 
thrOng xâ 

Giao thông du'à'ng bo 07 ngày 



32 
Cp phép thi cong Xây dimg cong trInh 
dumg b trong pham vi dt dàith cho 
dumg b là du'ng huyn, duèng xã 

Giao thông dung bô 07 ngày 

11 Linh vyc phong Ni vti (36 TTHC) 

1 
Thu tuc cong nhin ban vn dng thành 
F 

Hi - qui 30 ngày 

2 Thu tue  thànli lip hi Hi - qu 30 ngày 
3 Thu tic phê duyt diu l hi Hi - qu' 30 ngày 
4 Thu tic chia, tách; sap nhp; hcip nht hi Hi - qu' 30 ngày 
5 Thu tic dôi ten hi Hi - qu 30 ngày 
6 Thu ttic 1ii tr giâi the Hi - qu' 30 ngày 

Thu tuc báo cáo to chüc dai hôi nhiêin 
ki, dai hi bt thung cUahôi 

Hi - qu 25 ngày 

8 
Thi tue cap giy phép thành lip và cong 
nin 1iu i qu 

Hi - qu 40 ngày 

Thu tue cOng nhân qui dU diu kin hoat 
dng vá cong nhin thành viên Hi dng 

Hi - qu 30 ngày 

10 
Thu tue cong nhin tliay di, b sung 
thàithviên Hi dn quán 1 qu 

Hi - qu9 15 ngày 

Thi tue t11ay di giây phép thành lap và 
cong ithin diu 1 (sra di, b sung) qu 

Hôi - qu 30 ngày 

12 
Thii tue cp lti giy phép thành 1ip và 
congandiulqu 

Hi-qu l5ngày 

13 
Thu tue cho phép qur hoat dng trO' lai 
sau ldii bj ttm dInh clii hoat dng 

Hi - qu 15 ngày 

14 Thu tije hçp nhât, sap nhip, chia, tách Hi - qu9 30 ngày 
15 Thu tije dOi tCn qu9 Hi - qu 15 ngày 
16 Thu tijc qu tir giái the Hi - qu 15 ngày 

17 
Th tue thin djnh vic thành 1p  dan vi 
sij nghip cong 1p 

Hi - qu 15 ngày 

18 
Thu tue  thrn dith vic t chüc lai  dan V 
sij nghip cOng lap 

Hi - qu 15 ngày 

19 Thirn djnii vic giái tli dan vj sir nghip Hi - qui 15 ngày 

20 
Thu tue clang k' cho hi doàn tOn giáo có 
pliarn vi hoat dng trong mt 1iuyn, 
quân, thj x?, thàiih ph thuôc tinE Ton giáo 

15 ngây 

21 
Thu tijc dang k' cho dOng tu, tu viIi 

hoäc các t chü'c tu hành tp th khác có 
pham vi hoat dông trong môt huyên, TOn giáo 

15 ngày 

22 
Thu tijc thông báo thuyên chuyn fbi 

hoat dng ton giáo cüa chüc sac, nhà tu TOn giáo 
3 ngày 

73 Thu tije däng k' tliuyCn cliuyn nai lioat 
dông tOn giáo eüa chüc se, nhá tu hàiih TOn giáo 

15 ngay 

24 
Thu tue  chip thuin hoat dng tOn giáo 
ngoài cliu'ang trInh dàng k hang nãm có 
sr tham gia cua tin d trong huyn, quân, TOn giáo 

15 ngày 

25 
Thu tue  c1ip  thuan  t chüc hi nghj 
thu'ông niCn, dai  hi cüa t chuc ton giáo TOn giáo 

s ngày 



26 

Thñ tiic chp thun vic t chüc cuc 1 
din ra ngoài co' si ton giáo cO sir tharn 
gia cña tin do trong pham vi mt huyn, 
quin, tlij xä, thành ph thuc tinh Ton giáo 

10 ngây 

27 
Thu tic chtp thun vic giãng dao, 
tTuyen do cüa chrc sc, nhà tu hành Ton giáo 

10 ngày 

28 
Thu tic chp thun vic to chirc quyên 
gop cüa co sà tin nguO'ng, t chirc ton 
giáo vuc't ra ngoài pham vi mt xA nhtrng Ton giáo 

5 ngày 

29 
Thu tuc ttng Giy khen cüa Chu tjeh 
UBND huyn v thành tich thrc hien Thi dua khen thirOng 

10 ngay 

30 Thu tuc tang danE hiu Tp th lao dng Thi dua khen thu'O'ng 10 ngày 

31 
Thñ tuc ting danh hiu thôn, p, ban, 
lang, khu ph van hóa Thi dua khen thu'àng 

10 ngay 

32 Thu tuc tang danh hiu Chin s thi dua Thi dua khen tlurO'ng 10 ngây 
33 Thu tiic ttng danh hiu Lao dng tiên Thi dua khen thu'O'ng 10 ngày 

Thii tuc tang  Giy khen cüa Chu tjch 
UBND cp huyn v thành tIch thi dua Thi dua khen tlrnO'ng 

10 ngày 

35 Thu tic tang  Giây khen cüa Chu tjch 
UBND cap huyn v thành tIch dt xut; Thi dua khen thu'O'ng 

10 ngày 

36 
Thñ tuc tng Giiy khen cüa Chu tjch 
UBND cap huyn v khen thirO'ng di 
ngoai Thi dua khen thuOng 

10 ngày 

III Linh vy'c )hOng Y t (01 TTHC) 

I 

Cap Giy chtrng nhn co s dü diu kin 
An toàn v sinh thrc phm di vri co' S1 
san xuat thijc phrn, kinh doanh djch vçi 
an uOng 

A toàn VSTP 
20 ngày lam 

vic 

IV Linh vyc phOng LDTBXH (14 TTHC) 

I Cap giay giói thiêu di thäm ving mô 1it si Ngu'i có cOng 03 ngày 

2 Cip giay giri thiu di chuyén hài cot !it ST Nguäi cO cOng 03 ngày 

Huóng trcl cap mai tang phi, trq c 1 ian khi 
nguOi có cOng vOi cách mang tü trân 

Ngu'ôi Co cOng 10 ngày 

Mua BHYT ngu'O'i cO cong và than nhän 
nguO có cOng vO'i cách mang 

Nguô cO cOng 10 ngày 

Dãng k' thành Ip, däng k' thay dôi ni 
dung hoac  cap lai giay chirng nhn däng k' 
thânh 1p co s& tr gi6p xã hi ngoài cOng 

1p thuc tharn quyn cOa Phông Lao dng - 

Bâo tro' xä hOi 05 ngày 

6 
Giái th co sä tr giOp xã hôi ngoài cOng 1p 
thuôc tham quyn thánh lap cOa PhOng Lao 
dng - Thuong binh và Xä hi. 

Bâo trcY xa hOi 15 ngày 

7 
Cap giay phép hoat dng di vói co sO' tr 
gi6p xa hôi thuôc tham quyn cüa Phông Lao 
dng - Thu'o'ng binh và XA hôi 

Bão tra xä hOi 15 ngày 

S 
ThO tuc diu chinh, thOi hung trq cap xã hôi 
hang tháng, hO tra kinh phI chãm sOc, nuôi 

Bâo trq xã hi 07 ngày 



9 
ThCi ti,ic chi trã trcy cp x hi hang tháng khi 

di tucing thay di noi cu tnii trong c6ng dja 
bàn huyn, th x, thành ph thuc tinh: 

Bão tr xä hôi 03 ngày 

10 
Thu tiic thijc hin trq cp xä hi hang tháng 
khi di tuong thay di no'i cu tn gina các 
huyn, th xã, thành ph thuc tinh 

Bào trc xã hi 05 ngày 

11 
Gui thang luong, bang luong, dnh mirc lao 

, . . 
dong cua doanh nghicp 

Lao dong, tien lucmg 10 ngay 

12 
Giái quyêt tranh chip lao dng tIp th v 
quyen 

. 
Lao dong, tien luong 05 ngay 

13 
Ap dung CáC bin pháp Can thip khn Cap 

hoc tarn  thà each ly trê em khôi môi truô'ng 
hoc nguà gay ton hai cho tré em 

Bâo v cham soc tré em 12 già' 

14 Chat drt vic chi'trn soc thay th cho tré em Bão v chäm soc tie em 05 ngãy 

V Linli vt•rc phong Tu' phäp (34 TTHC) 

1 Bang k9 khai sinh có yOu tO nuâc ngoài Ho tich Trong ngày 

2 Bang k' kt hon có yOu tO flUYC ngoài Ho tich 15 ngày 

3 Bang k' khai tü co yOu tO nuc ngoài H tjch Trong ngày 

4 
Bang k' nhän cia, me, con có yu t nu'âc 
ngoal 

Htch l5ngay 

Bang k9 khai sinh k& hpp dang k' nhn cha, 
me, con có yOu tO nuo'c ngoài 

Ho tiCh 15 này 

6 Bang k' giàrn h co yOu tO flUYC ngoài Ho tich 05 ngày 

Bang k' chm dirt giàm ho có u t nuâc 
ngoai 

HO tich 02 ngày 

S 
Thay di, cái chInh ho tich, xác dnh lai dan 

toe 
Ho tich 03 nay 

9 

Ghi vào s ho tich vic khai sinh; giám ho; 
nhän cia, me, con, nuOi con nuOi; khai ttr; 
thay dôi hO tch khác c6a cong dan ViOt  Narn 

dii duc giâi quyt tai co' quan cO thrn quyn 
cüa nuic ngoài 

HO tch hong ngày 

10 
Ghi vào s ho tich viêc kt hon c6a cOng dan 
.. .. . , 

Viçt Narn da ducyc gial quyet tu Co quan Co 
Hotich 12ngay 

11 
Ghi váo so hO tich viOc ly hOn, hOy vic két 
hOn cCia cong dan Vit Nam dii duc giãi 

quyOt t0i co quan có thm quyn cOa nuó'c 

Ho tich 12 ngay 

12 Bang k' lai  khai sinh có yu t nuó'c ngoài Chu'a có 

13 
Bang k' khai sinh có yu t nuic ngoài cho 

,. . , 
ngu'ol da Co ho so', giay to' ca nhan 

. 
Ho tich 05 ngay 

14 Bang k9 !ai kt hOn cO yu t nuc ngoii HO tjch 05 ngày 
1 5 Dãng k' lai khai tO cO yOu tO nuO'c ngoài HO tjch 03 ngày 

16 Cp bàn sao trIch li,ic hO tch HO tjch Trong ngày 



17 

Ghi vào So hO tich viOc hO tich khàc cCia 

cOng dan VN dã du'qc giài quy& tai co quan 
Co thrn quyn cüa nuOc ngoài (khai sinh; 
giám ho; nhân cha, me con, xác dinh cha, mc 
con; nuôi con nuOi; khai tir; thay di h Uch) 

Chtia có 

18 Cp bàn sao tir s gc Chirng thuc Trong ngày 

19 
Chtrng thuc bàn sao tiir bàn chInh giy ta, van 
bàn do co quan, to chirc có thm quyn cOa 
VN cp hoãc chrng nhn 

Chirng thçrc Trong ngày 

20 

Chirng thi,rc bàn sao ti'r bàn chinh giy tO', van 

bàn do co quan, t chiirc CO thm quyên cOa 

nuó'c ngoài, co quan, tO chiirc có thâm quyn 
\N lien kt vdi cci quan, t chirc Co thm 

Chiirng thuc Trong ngày 

21 

Chrng thirc ch k trong càc giy tO', van 

bàn (áp thing cho cã tru'O'ng hç'p chirng 

tliu'c diem chi và tru'O'ng hc'p ngu'O'i yêu 

câu chimg thirrc khOng th k, khOng th 

Chrng thi,rc Trong ngày 

22 
Chü'ng thxc viêc sira di, b sung, bOy bO 
hop dn oiao dich 

Chiirng thuc Trong ngày 

23 SOa !i sai sot trong hop dng, giao djch ChO'ng thixc Trong ngày 

24 
Cap bàn sao có chIrng thirc tr bàn chInh 

hap dng, giao djch da duçyc chIrng thuc 
Chrng thxc Trong ngày 

25 
Chirng thrc chü k nguO'i dich ma ngirO'i 
dch là cong  tàc viOn dlch  thut cOa PhOng 

Chirng thuc Trong ngày 

26 
Chrng thijc chi k nguOi dich ma ngu'äi djch 

khOng phài là c5ng  tác viên djch thut cña 
Chiirng thuc Trong ngày 

27 
Chirng thçrc hap dng, giao djch lien quan 
dn tài san là dOng san 

Chirng thuc 02 ngày 

28 
Chirng thi,xc van bàn thóa thun phân chia di 

san ma di san là dOng  san 
Chng thijc 02 ngày 

29 
Chiirng thi,xc van bàn khai nhân di san ma di 

san là dng san 
Chirng thuc 02 ngây 

30 
Giâi quyt yêu cu bôi thu'O'ng tai co quan 
trrc tip quàn nguO'i thi hành cOng vçi gay 
thit hai 

Bôi thuO'ng nba nuó'c Chua có 

31 ThO tçic phçic hi danh di,r Bôi thuO'ng nhà nu.ó'c Chua có 

32 COng nhn bào cào viên pháp luât Ph bin GDPL Chua có 

33 Mien nhiêm bào cào viOn phàp luât Ph biên GDPL Chua có 

34 
Tlurc hiOn h tro khi hOa giài viOn gp tai nan 
hoäc rOi ro ânh huOng dn sc khOe, tInh 
mang trong khi thrc hin hoat dng bOa giài 

Ph bin GDPL Chua có 

VI Linh virc phông Kinh tê (23 TTHC) 
I Cp giy phép bàn 10 ruo'u thO cOng COng thuong 10 ngày 

2 
Cp giy phép bàn ruçu tiCu dOng tai  ch 
trên dia bàn thi xä 

COng thuong 10 ngày 

3 CPtp Giy phép san xut ruau thO cOng COng thuong 10 ngày 



4 

Cp sira di, b sung di vâi: Giy phOp bàn 
10 mow Giy phOp bàn 10 ruau tiOu dimg tai 
cho; Giay phep san xuat ru'o'u thu cong nhäm 
muc dich kinh doanh. 

Conc thuo'ng 07 ngay 

Cp lai  di vó'i: Giy phép ban 10 mcYu; Giây 
phép bàn 10 ruo'u tiOu dung tai ch; Giy 

5 

phep san xuat ru'u thu cong nham mvc  dich 
kinh doanh 

Cong thuong 07 ngay 

6 Cp giy phép ban 10 san phm thuc là Cong thuong 10 ngày 

7 
Cp sira di b sung giy phép bàn 10 san 
pham thuoc Ia 

Congthuo'ng 07ngay 

8 Cp 1i giy phép bàn 10 san phtm thuc là Cong thuo'ng 07 ngày 

Cip GiIy chiirng nhân dO diu kiOn ccra hang 
bàn 10 LPG chai

S  Cong thrang 10 ngay 

10 
Cp lai/ diu chinh: Giy chirng nhân dO diu 
kien cua hang ban le LPG chai 

Cong thuo'ng 07ngay 

11 
ThO tuc cp Giy xàc nhãn kin thirc v an 
toan thrc p1mm 

Conn Thuong L ngay 

12 
ThO tuc dang k cam kt bào dam an toàn 
thu'c pham (lnih ViXC Cong thuo'ng). 

Cong Thuong 5 ngay 

1 
ThO tuc dàng k cam kt báo dam an toàn 
thçrc pham (lmh vçrc nong lam ngu). 

Nong ngu nghiep 5 ngay 

14 
Thm dinh h s h tra càc chInh sàch phàt 
trien san xuat 

Nong ngu nghicp 30 ngay 

15 
Cho chu trLro'ng h trcY càc mô hInh san xut 
nong ngu' nghip 

Nong,ngunghicp l5ngay 

;i.c cOn S ft 

51hu tue sa di. h sun nOi du L u: quye di 

igà 

P 

( jaV ehu •!n te. 
trane tri cJi voi các tru flu iiup sau: thay 
doi ten chu tran tral: thav doi ye huh vuc 

\onu nth 
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VII Linli vtrc phông Tãi chInh kê Iioch (34 TTHC) 

1 Dang ky thanh lap  ho kinh doanh 
dangkvàhoatdông 
cua ho kinh doanh. 

03 ngay 

2 
Dãng k thay di ni dung dang ki ho kinh 
doanh 

däng k và hoat dng 
cOa hO kinh doanh. 

03 noà 

Cp lai Giy chirng nhn dãng k ho kinh 
doanh 

däng k' và hoat dOng 
cOa hO kinh doanh. 

03 ' 

Thông báo tam  ngirng hoat dng h kinh 
doanh 

dang k và hoat ng 
cOa hO kinh doanh. 

03 n°i ' " 

Thông báo chm dirt boat dOng hO kinh 
doanh 

dang k và hoat dOng 
cOa ho kinh doanh. 

Không quy 

dinh 

6 Dang ky hcip tac xa 
thành lap và hoat dông 
cua hcp tac xa. 

03 ngay 

Dang k thành lap chi nhánh, van phông dai  
diên, da dirn kinh doanh c6a hop tác xa 

thành 1p và hoat dOng 
cOa hp tác xä. 

03 g 

8 
Däng k' thay di nOi  dung däng k9 Hop tác 
xã 

thành 1p và hoat dOng 
cOa hop tác xã. 

03 ' 

Däng k' thay di nOi dung dang k chi 
nhánh, van phông dai  din, dja diem kinh 

thành 1p và hoat dOng 
cOa hop tác xà. 

03 riã 

10 Dang ky khi hop  tac xa chia 
thànhlâpvàhoatdông 

cua hqp taG xa. 
03 ngay 

11 Dang ky khi hap tac xa tach 
thành 1p và hoat dông 
cuahoptacxa. 

03 ngay 

12 Dang ky khi hop tac xa hop  nhat 
thành lap  và hoat dông 
cua hop  tac xa. 

03 ngay 

13 Dang ky khi hop  tac xa sap nhap 
thành lap và hoat dông 
cOa hap tác : 

03 ngay 

14 

Cp lai giy chiirng nhan  dang k' hqp tác xä, 

giy chirng nhan  dang k chi nhánh, van 
phông dai  din, dja dim kinh doanh c0a hop 

tác xá ( trong trung hop  bi mtit hoc bj hu 

thành lap và hoat dOng 
cOa hcip tác xã. 

03 noà 

15 Giai the tir nguyen hop tac xa 
thành lap  và hoat dOng 
cua hop  tac xa. 

05 ngay 

16 
Thông báo thay di nOi  dung dang k' hop  
tác xã 

thành  lap Va boat dOng 
cOa hop  tác xã. 

03 nâ 

Thông báo v vic gop vn, mua cô phn, 
thánh lap  doanh nghip c0a hop  tác xã 

thành lap  và hoat dng 
c0a hop  tác xã. 

03 noà 

18 
Tam ng11ng hoat dOng cOa hop tác xã, chi 
nhánh, van phông dai  din, da dim kinh 

thânh lap  và hoat dOng 
c0a hqp tác xã. 

03 rioà 

19 
Chm dOt boat dOng cOa chi nhânh, vAn 
phong dai  dien, da diem kinh doanh cua hop 

thAnh lap và boat dông 
cua hop  tac xA. 

05ngay 

20 Cap doi giay chung nhan dang ky hop  tac xa 
thành lap và hoat dông 
cOa hop tAc xA. 

03 ngay 

21 Thay doi ca quan dAng ky hop tac xa 
thAnh lap và boat dôno 
cOa hop tác xa: 

03 ngay 

22 
Chm diirt tn tai cOa hap tác xA bj chia, ho'p 5 

tác xA hi hop nhât, hqp tao xä b sap nhp 
thành lap  và hoat dOng 
cOa hqp tao xã. 

0ina 

;1 tai an C•O11 piiuc vu 
to ehu'c, don vi tmu 

.hOii plia ia.) du' in o tT u  ou 
w cuu• ui 20 ngày 

ihuy'n tAi sin c&ilg 20 ngAy 

Tit I\ 'ran 0110 20 ngay 



in uac eu'oc ao 

a an Ong la iguyn Un. 

san 20 ngày 

:i tue thu hôi ri san cong troug ti 
ihu hoi am c.Ona thea quy' tu cac 

:on .uat 

. uc eOna sin 60 ngày 

L.inh vic cOug s 20 ngày 

a cOng a. 20 ngày 

in n° san 05 ngày 

i I 
ThO tue thm dinh quyt toán von dâu tu 

, .' ,. , 
hoan thanh doi vol du an UBND th xa 

Quyet toan dau tu i0-90 ngay 

Th: tue cho phép lap báo cáo chO truong 
dau tu cong 

Quyet toan dau tu 8 ngay 

ThU tUc  phê duyt k hoach  lua chn nhà 
tiiu 

Quyet toan dau tu 20 ngay 

34 ThU tue phê duyt kt qua I'a chQn nhà thu Quy& toán dâu tu' 20 ngày 

VIII LTnh vy'c phông Vin hóa Thông tin (22 TTHC) 

1 ThU tue d'mng k' l hi cp huyn Van hóa co sO 20 ngày 

2 ThU ti,ic thông báo t chOc 1 hi cp huyn Van hóa Co sO 15 ngáy 

3 
ThU tiic cong nhn In du co' quan dat  chun 

, 
van hoa, don vg doanh nghicp dat  chuan van 

Vanhoacoso lOngay 

4 
ThU tc xét tang danh hieu  khu dan cu van 

, 
boa 

Van hoa co so 05 ngay 

5 
ThU tiic xét tang  giy khen khu dan Cu' van 

, 
hoa 

Van hoa CO SO 08 ngay 

6 
ThU tiic cOng nhân 1n du phuOng dat  chun 
van rninh do thi 

Van hoa CO SO 05 ngay 

7 
ThU tiic cOng nhn lai phuO'ng dat chun van 
minh do th 

Van hoa CO SO 05 ngay 

8 
ThU tc cp giy phép dO diu kin kinh 
doanh dich vu karaoke 

Van hoa co SO 5 ngay 

ThU tiic ctp giy phép diu chinh giy phOp 
du dieu kien kinh doanh dich vu karaoke 

Van hóa co sO 5 ngày 

10 
ThU tiic däng k9 hoat dOng thu vin tu nhân 

, , , , 
co von sach ban dau tu 1000 ban den duoi 

Thuvien 3ngay 

11 
ThU tçic c,p giiy phép chOng nhân dO diêu 
.. , 

kien hoat dong diem cung cap dch vv tro 
Cong nghe thong tin lOngay 

12 
ThU tue sira di, bô sung GCN dO diu kin 

,. , 
hoat dong diem cung cap dch vii tro choi 

Cong ngh thong tin 5 ngay 

13 
ThU t1ic gia han GCN dO diëu kin hoat dOng 
., ' , , diem cung cap dch vçi tro choi diçn tu Cong 

Cong nghe thong tin 5 ngay 

14 
ThU tiic cp lai GCN dO diu kiën boat dOng 

, . , diem cung cap dch vçi tro choi diçn tu Cong 
,. 

Cong nghe thong tin 5 ngay 

ThU tuc khai báo hoat dOng co sO dich vu 
photocopy ' ' 

Cong nghc thong tin 5 ngay 



16 
Thu tVc  thay di thông tin khai báo hoat 
dng ccx sO dch vu photocopy 

Cong ngh thông tin 5 ngày 

17 
ThO ti,ic cp GCN BK HB cOa ccx s ho trcy 
nan nhân BLGB 

Gia dinh 30 ngày 

18 
ThO ti,ic c lai GCN BK FIB cña ccx s& ho 
tro nan  nhân BLGB 

Gia dInh 15 ngày 

19 
ThO tuc di GCN BK HB cOa ccx sâ ho trQ 
nan nhân BLGD 

Gia dinh 20 ngày 

20 
ThO tuc cap GCN BK HD cua ccx SO tu \'afl 
ye phOng, chng BLGB 

Gia dInh 30 ngày 

21 
ThO tic eip lai  GCN BK HB eOa Ccx SO tu 
van ye phOng, ehng BLGB 

Gia dInh 15 ngày 

22 
ThO tuc di GCN BK HD cOa ccx si tu van 
ye phOng, chng BLGD 

Gia dInh 20 ngày 
______ 

IX Linh vtrc giáo dyc dão to (26 TTIIC) 

I 
Thành 1p tru'ô'ng trung hpc ccx s cOng lap 
hoc cho phép thành lap tnräng trung he co 
sO tu thuc 

Giáo di,ic- dào tao 25 ngày 

2 
Cho phép tru'dng trung bce cc' sO' boat dông 
giáo di,ic 

Giáo due- dào tao 20 ngày 

Cho phép trung trung hçc ccx sâ hoat dông 
trO' lai 

Giáo duc- dào tao 20 ngày 

4 Sap nhap,  chia, tách truông trung hpc ccx s Giáo duc- dào tao 25 ngày 

Giâi th tru'ng trung hçc ccx s& (theo d nghj 
cOa cá nhân, tO ehirc thành lap twang) 

Giáo duc- dào tao 20 ngày 

6 
ThO tuc thành lap  truxng tiu hoc cOng 
cho phOp thành 1p tru'ang tiu hoc tu thvc 

Giáo duc- dào tao 20 ngày 

ThO tc cho phép truäng tiu hoc hoat dng 

giáo due 
Giáo due- dào tao 20 ngày 

8 
ThO tUc  cho phép trtiO'ng tiu hoc hoat dng 
glao dçe trO lai 

Giáo due- dâo tao 20 ngày 

9 ThO tic sap nhap, chia, tách twang tiéu hc Giáo duc- dào tao 20 ngay 

10 
ThO tVc  giái th twang tiu hc (theo d 
ngh cüa t chirc, Ca nhân d nghi thành lap 

Giáo di,ic- dão tao 20 ngày 

ThO ti,ic thành lap  trung tam hoc tap cong 
dOn 

Giáo due- dâo tao 15 ngày 

I
12 

Cho phép trung tam he tap cong dng hoat 
dông trO' lai 

Giáo due- dào tao 15 ngày 

13 
Thânh lap lOp nãng khiu th due th thao 
thuc tru'Ong truOngtiu hoc, tru'Ong trung 

Giáo due- dào tao 10 ngày 

14 
Thành lap tm'Ong mâu giáo, truang mâm 
non, nba tré cOng lap hoãc cho phép thành 
lap twO'ng mu giáo, tnrangmam non, nhà 

Giáo due- dào tao 25 ngày, 

15 
Thu tue cho phép tmOng mâu giáo, tru'O'ng 
mam non, nhà tré hoat dông giáo due 

Giáo due- dào tao 20 ngãy 

16 
ThU te cho phép twang mâu giáo, truOng 
marn non, nba trO boat dng giáo dçic trO lai 

Giáo due- dào tao 20 ngãy 

17 
ThU tVc sap nhap, chia, tách twang mâu 
gião, tru'O'ng mam non, nba tré 

Giáo due- dao tao 20 ngây 



18 
Giái the truàng mu giáo, truô'ng mâm non, 
nhà trC (theo yêu câu cia to chüc, cá nhân dê 

Giáo duc- dào tao 10 ngáy 

19 
Cônu nhãn x dat chuân phô cap giáo duc, 
xoa rni chr 

Giáo duc- dào tao 30 ngày 

20 
Quy trinh dánh giá, xp loai "Cong dng hoc 
tap" cap xà 

Giáo duc- dào tao 10 ngày 

21 
Chuyn truäng di vó.i hoc sinh trung hQc CO 
so' 

Giáo dc- dào tao 02 ngày 

22 
TiCp nhân di tu'cing hoc b tOe trung hoc CO 
s 

Gio due- dào tao 02 ngày 

- 
ThuyCn chuyn di tucmg  hoc b6 tOe trung 
hoccos 

Giao due- dão tao 02 ngày 

24 Chuyn trung di vâi hoc sinh tiu hQc Giáo dc- dào tao 03 ngày 

25 Xét cap h trq an twa cho tré em mu giáo Giáo di,ie- dào tao 65 ngày 

26 
Cp ban sao van bang, chtirng chi tir so gôc; 
diêu chinh van bang gOc 

Giâo due- dào tao 

Ngay trong 
bui; trã bui 
tip theo nu 
nhân sau 15 

giO' chiu. 

X Linh vti'c Phông TNMT, Chi iihánti Van phông DK flat dai (38 TTHC) 

i 

Xác nhmn däiig k32 ké hoach báo vc mOl 

tru'O'ng Môi tnrô'ng 10 ngày 

2 

Thain vtn 32 kin trong qua trình t1c 

hiên dánh giá tác dông môi tnr?Yng Môi tru&ng 

15 ngày lam 
V1C 

3 

Giái quyt tranh chip dt dai thuOc thm 
quyn cOa ChO tich UBND ctp huyn 

flat dai 45 ngày 

4 
ThO tue ding k' quyn sO' dung dt 1n dAu Dt dai 26 ngày 

5 

ThO tue  dang ks', cp Giy chrng nhtn quyn 
si dung dat, quyn sâ hiu nhà a và tài san 
khác g&n 1in vó'i dt di vó'i truông hap dä 
chuyn quyn sr dung dt truOc ngày 01 
tháng 7 nm 2014 ma ben chuyn quyn dã 

du'cic Giy chüng nhãn nhung chi.ra thuc 

Dat dai 30 ngây 

6 
ThO tue xOa dang k32 cho thuê, cho thué lai, 
gop vn b.ng quyn sir di,ing dat, quyn so' 

flat dai 03 ngày 

7 

ThO tc dAng k' bin dng v sO' dung dat, 
tài san gn 1in vó'i d.t do thay di thông tin 
ye ngui duc cp Giy chO'ng nMn  (di ten 
hoc giy t pháp nhân, giy to' nhân than, 
dja clii); giárn din tich thO'a dt do sat 1' tix 
nhiCn; thay dOi v han  ch quyn sr di,ing 
dt; thay di v nghia vi,i tài chInh; thay di 

Bat dai 10 ngày 

8 

ThO tue  däng k' xác lap quyn sO' dung han 
ch thO'a dtt Iin k sau khi duac cp Gi.y 
chüng nhân ln d.0 và däng k32 thay di, 
chm dO't quyn sO' dung han  ch thi:ra d.t 

Bat dai 10 ngây 



9 
Thu tue gia han sir dung dt ngoài khu cong 
ngh cao, khu kinh te 

Dat dai 07 noay 

10 

Thu tue xác nhn tip tiic sr dung dt nông 
nghiêp cüa ho gia dInh, Ca nhân khi ht han  
sir dung  dt di vi tnrng hp có nhu cu 

Dt dai 05 ngày 

Thñ tue tách thira hoäc hop thira dt Dt dai 15 ngày 

12 
Thu tue cp di Giây chirng nhân quyên scr 
dung dat quyen si huu nha o va tai san khac 

Dat dai 07 ngay 

ii 
Thu tVc  dinh chInh Giy chirng nhn d c.p Dt dai 10 ngãy 

14 

Thu tuc ctp Giy chirng nhân quyn sir dung 
quyn sâ hiu nhà a và tài san khác g&n 

lin vói dt cho ngui dã dang k' quyn si. 
Dt dai 20 ngày 

15 

Thu tic dãng ks', cp GiAy chirng nhân quyn 
sü' dung dt quyn s& hu nba a và tài san 
khac gan lien voi dat Ian dau doi VOl tai san 
gin lin vâi dt ma chñ so' hCru không dng 

Dat dai 26 ngav 

16 
Thu tue däng k b sung d6i vâi tài san gn 
lien vcn dat cua ngucn su dung dat da ducyc 

. 
Dat dai 20 ngay 

_____ 

17 tru'o'ng hcip duc Nha nu'oc giao dat de quan 
. 

Dat dai 15 nay 

18 

Thu tue  däng ks', cp Giây chi.irng nhn quyên 

sir dung dtt quyn sâ hu nhà a và tài san 

khac gan lien voi dat cho ngucn nhan chuyen 
nhuo'ng quyn sir dung dat, mua nhà a, cong 

. 
Dat dai 15 ngay 

19 

Thu tiie däng k' bin dong quyn sir dung 
dat, quyn sâ hu tài san g&n lin vai dt 
trong các truông hap chuyn nhuang, cho 
thuO, chothuO lai,  thira k, tang cho, gop vn 
bang quyên sir dung dat, quyên sa hu tài 
san gn Iin vó'i dat; chuyn quyn sir dung 

dat, quyn s& hcu tái san gn lin vai dt cüa 
va hoäc chng thành cüa chung vo và chng. 

D dai 

Tb chuyên 
QSD dat: 10 
ngày; cho 
thuê lai: 03 
ngày; chuyn 
quyên tir vq 
hoc chng 
thành cüa vo 
cIing: 05 
ngày 

20 

Thu tue  ban hoäc gop von bang tài san gãn 
lin vói dt thuê cüa Nhà nuó'c theo hInh 
th6c thuO dtt trá tin hang nãm 

Dit dai 30 ngày 

21 

Thu tue dang k' biên dông quyn sü dung 
dt, quyn sa hü'u tái san g&n lin vOi d.t 
trong eác tnthng hcip giái quyt tranh ehp, 
khiu nai, t cáo v dt dai; xir l' no hap 
dong the chap, gop von; ke bien, dau gia 
quyn sU dung tài san gn lin vài dt dé 
thi hánh an; thOa thu.n hp nht hoc phân 
chia quyn s6' dung dat, tái san gn lien vó'i 

. 
Dat dai 15 ngay 

22 

Thu tçic dãng k' bin dng di vai truè'ng 
hop chuyn tir hInh thirc thuô dt trã tin 
hang näm sang thuO dt trá tin môt l.n cho 
cá thai gian thué hoc ti'x giao dt khOng thu 
tin sir dung  dt sang hInh thirc thuê dt hoc 

Dat dai 30 ngáy 



23 
Thu tuc cp lai  Giy chüng nhn hoãc cap Iai 
trang b sung cOa GCN do b mt 

Dat dai 10 ngày 

24 
Dãng k' chuyên muc  dich sir diving dt không 
phãi xin phép co quan nhà nuc có thm 

Dat dai 15 ngày 

25 
Thii tVc  chuyn di quyn sO' dung dt nông 
nghip cOa ho gia dinh, cá nhân 

Dat dai 10 ngày 

26 

Thu tuc cho thuê dt, dàng ks', cap giây 
chO'ng nhân quytn sO' dung  dt, quyn sâ hO'u 
nhà a và tài san khác gn 1in vó'i d.t cho h 
°i dInh, Ca nhãn thijc hin dir an du tu san 
xut, kinh doanh không qua dâu giá quyên sO' 

Dt dai 28 ngày 

27 

ThO tijc giao dt a; däng k, cp giy chO'ng 
nhân quyn sO' dung  dat, quyn sa hO'u nhà a 

và tài san khàc gn lin vó dt không qua 
du giá quyn sO' dung dt cho h gia dinh, 

Bat dai 43 ngày 

28 

ThO ti,ic chuyn rniic dIch sO' dung  dt phài 
du''c phép cOa Co quan nhà nuOc có thm 
quyn; dang k, cp giy chO'ng nhn quyn 
sO' dung  dat, quyên sO' hO'u nhà O' và tài san 
khác gn !itn vái dt di vó'i ho gia dInh, cá 
nhân thuc hiên du an du tu san xut kinh 

Bat dai 30 ngày 

29 

ThO tuc  däng k' và cp Giy churng nh.n 
quyn sO' dung dat, quyn sO' hO'u nhà O' và tài 
san khàc gtn lin vó'i dt cho h gia dInh, cá 
nhân dang sO' dung  dtt O và dat vuà'n, ao gän 

Bat dai 26 ngày 

30 

Bang k' th chap quyn sO' dung  d,t, tài san 
gin 1in vó'i d.t 

Bang k giao dch bão 
dam 

i ngay, i-i 
phO'c tap 
không qua 03 

3 1 

Bang k th chp tài san gn lin vO'i dt 
không phài là nhà a ma tài san do dã hInh 
thành nhung chua ducic chO'ng nhân quyn sO' 
hO'u trén Giy chO'ng nhn: 

Bang k9 giao dch bào 
dam 

1 ngày; HS 
phO'c tap 
không qua 03 
ngày 

32 

Bang k th chap dix an dtu tu xây dçrng nhà 
0, nhà 6 hInh thành trong tuong !ai 

Bang k giao dch bão 
dam 

1 ngày; HS 
phO'c tap 
không qua 03 
ngày 

Bang k bão !uu quyn sO' hO'u trong tru'6ng 
hop mua ban tài san gn lin vO'i dt cO bào 
Iu'u quy0n sO' hO'u 

Bang k giao djch báo 
darn 

1 ngày; HS 
phO'c tap 
không qua 03 
ngay 

34 

Dang k thay di ni dung bin phãp bão 
dam bing quyn sO' dung  dt, tài san gn liOn 
VOl dat da dang k' 

Däng k giao dch bào 
dam 

1 ngày; HS 
phO'c tap 
không qua 03 
ngày 

Bang k' van bàn thông báo v vic xO' l' tài 
san th chap bAng quyn sO' dung  d.t, tài san 
gàn liOn v6i dat 

Bang k' giao dch bão 
dam 

1 ngày; HS 
phO'c tap 
khôngquà03 
ngày 

36 

Dang k' bin pháp bão dam bng quyn sO' 
dung dt, tài san gAn 1in vO'i dt 

Bang k' giao ditch bão 
1 ngày; HS 
phiirc tap 
khOng qua 03 
ngày 



3 7  

Sra chta sai sot ni dung bin pháp báo darn 
bng quyn th dvng  dt, tài san gn Iin 
dt dã däng k' do 1i cüa cci quan dang k 

Däng k giao djch báo 
dam 

I nã; HS 

phüc tp 
không qua 03 
ngày 

38 

Chuyn tip clang k' th chap quyn tái san 
phát sinh tir hap dng mua ban nhà a 

Dang k' giao djch báo 
darn 

1 ngày; HS 
phirc tap 
không qua 03 

ngày 

XI TIi1 tic thanh tra, TCD, PCTN 

I Thii tuc xác rninh tái san, thu nhâp 
Phông, chông tharn 
nhüng 

Thanh tra thi 

xä 

2 Thu tUc  tip nhn yêu cu giãi trinh 
Phông, chng tham 
nhüng 

Thanh tra th 
xä 

3 Thu tuc time hiên giái trinh 
PhOng, chng tharn 
nhflng 

Thanh tra th 

xã 

4 Tip cOng dan tai  cp Huyn 
Ti cong dan, giãi 

quyêt khiêu ni, t cáo 

Thanh tra th 
xã; Ban Tip 

cOng dan 

5 Xr h dcin tai cp Huyen 
Tip cong dan, giãi 
quyet khiêu nai, 

Thanh tra th 

xã; Ban Tip 
cOng dan 

6 Thñ tc giái quyt khiu nai 1n du 
Tip cOng dan, giái 
quyët khiêu nai,  t cáo 

Thanh tra thj 
xä 

7 Thu tue giái quyt khiu nai thn 2 
Ti cOn dan, giâi 
quyêt khiêu ni, t cáo 

Thanh tra tiii 
xã 

8 Thu tue giái quyt 
Tiêp

, 
 cong dan, giãi 

quyêt khiêu nai,  t cáo 

Thanh tra thj 
xã 

Tong  s6: 268 TTHC 

UBND TI!! XA CUA L() 
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