
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG XUÂN HÀ    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-UBND           Xuân Hà, ngày     tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc  

thẩm quyền của UBND phường Xuân Hà 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XUÂN HÀ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 

ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của 

Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính 

sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy đinh chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 

ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và 

một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Quyết định số 1359/QĐ – UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 về việc công 

bố bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng; 

Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 về việc công 

bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng; 

Quyết định số 2571/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 về việc công bố 

Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2022 về việc công 

bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng; 

Quyết định số 2300/QĐ – UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 về việc công 

bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền 

giải quyết của UBND phường, xã, quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng;  
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Quyết định số 1878/QĐ – UBND ngày 31 tháng 5 năm 2021 về việc công 

bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá và thể thao thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND phường, xã, quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

Quyết định số 3649/QĐ – UBND ngày 12 tháng 11 năm 2021 về việc 

công bố bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND phường, xã, quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  

Theo đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân phường Xuân Hà. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thông qua phương án rút ngắn thời gian giải quyết 34 thủ tục hành 

chính (dịch vụ công trực tuyến) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường 

Xuân Hà (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Giao Văn phòng UBND phường có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện việc rút ngắn thời gian các thủ 

tục hành chính đã đăng ký. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Văn phòng UBND phường và các bộ phận chuyên môn, các ban, 

ngành liên quan và các cán bộ, công chức phường chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH 
- Như Điều 4;        

- Phòng Nội vụ quận;                                                                   

- TT Đảng uỷ phường;                                  

- Lưu: VT, VP.                                                                          

  

 

 

 

   Nguyễn Minh Tâm   
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN  

ĐƯỢC RÚT NGẮN THỜI GIAN XỬ LÝ  

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày    tháng 02 năm 2023 của  

Chủ tịch UBND phường Xuân Hà) 

STT Tên thủ tục  hành chính Thời gian quyết 

quyết trực tiếp 

Thời gian rút 

ngắn giải quyết 

trực tuyến 

LĨNH VỰC LĐ-TB&XH 

01 Thủ tục xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, 

bệnh tật 

1 ngày ½ ngày 

02 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 

7 ngày 5 ngày 

03 Thủ tục hỗ trợ mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ 

xã hội 

2 ngày 1 ngày 

04 Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai 

táng 

2 ngày 1 ngày 

05 Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, 

sửa chữa nhà ở 

2 ngày 1 ngày 

06 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận huyện trong và 

ngoài thành phố 

3 ngày 2 ngày 

07 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận 

huyện trong thành phố 

3 ngày 2 ngày 

08 Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và 

cấp giấy xác nhận khuyết tật 

25 ngày 22 ngày 

09 Thủ tục xác nhận đối tượng thoát nghèo để miễn, giảm 

học phí cho học sinh 

Trong ngày làm 

việc 

Giải quyết ngay 

10 Giải quyết chế dộ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 5 ngày 4 ngày 

11 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt 

sĩ 

5 ngày 4 ngày 

12 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 25 ngày 22 ngày 

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH 

01 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 01 ngày làm việc; 

Trường hợp phải 

xác minh thì thời 

hạn giải quyết 

không quá 21 

ngày 

Giải quyết ngay; 

Trường hợp phải 

xác minh thì thời 

hạn giải quyết 

không quá 03 

ngày 

02 Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ 

sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở 

trong nước 

03 ngày làm việc 

đối với yêu cầu 

thay đổi, cải 

chính hộ tịch; 

trường hợp phải 

02 ngày làm việc 

đối với yêu cầu 

thay đổi, cải 

chính hộ tịch; 

trường hợp phải 
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03xác minh thì 

thời hạn giải 

quyết không quá 

06 ngày làm việc. 

Ngay trong ngày 

làm việc đối với 

yêu cầu bổ sung 

hộ tịch, trường 

hợp nhận hồ sơ 

sau 15 giờ mà 

không giải quyết 

được ngay thì trả 

kết quả vào lúc 09 

giờ ngày làm việc 

tiếp theo. 

xác minh thì thời 

hạn giải quyết 

không quá 03 

ngày làm việc. 

Ngay trong ngày 

làm việc đối với 

yêu cầu bổ sung 

hộ tịch, trường 

hợp nhận hồ sơ 

sau 15 giờ mà 

không giải quyết 

được ngay thì trả 

kết quả vào lúc 09 

giờ ngày làm việc 

tiếp theo. 

03 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động 02 ngày làm việc 01 ngày làm việc 

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

01 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài 

mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm 

thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trường 

hợp ủy quyền cho UBND phường, xã) 

 

04 ngày làm việc 02 ngày làm việc 

02 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài 

mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm 

thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc 

sửa chữa, xây dựng nhà (trường hợp ủy quyền cho 

UBND phường, xã) 

 

04 ngày làm việc 02 ngày làm việc 

03 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài 

mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm 

thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, 

phục vụ thi công các công trình xây dựng (trường hợp 

ủy quyền cho UBND phường, xã) 

 

04 ngày làm việc 02 ngày làm việc 

04 Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài 

mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm 

thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại (trường 

hợp ủy quyền cho UBND phường, xã) 

 

04 ngày làm việc 02 ngày làm việc 

05 Thủ tục cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, 

hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe 

02 ngày làm việc 01 ngày làm việc 

06 Thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển 

hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe 02 ngày làm 

việcgắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự 

02 ngày làm việc 01 ngày làm việc 

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 

01 Thủ tục xác nhận tình trạng nhà, đất 01 ngày làm việc Giải quyết ngay 

02 Thủ tục niêm yết đối với trường hợp cấp lại Giấy 

chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của giấy 

chứng nhận bị mất 

35 ngày làm việc 33 ngày làm việc 
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LĨNH VỰC GIÁO DỤC 

01 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 20 ngày làm việc 15 ngày làm việc 

02 Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo 

yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 

20 ngày làm việc 15 ngày làm việc 

03 Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo 

độc lập 

Tại UBND cấp xã 

20 ngày làm việc 

Tại UBND cấp xã 

15 ngày làm việc 

LĨNH VỰC TÔN GIÁO 

01 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

trong địa bàn một xã 

   ngày kể từ 

ngày Ủy ban nhân 

dân cấp xã nhận 

đủ hồ sơ đề nghị 

hợp lệ. 

10 ngày kể từ 

ngày Ủy ban nhân 

dân cấp xã nhận 

đủ hồ sơ đề nghị 

hợp lệ. 

02 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng    ngày kể từ 

ngày Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có 

cơ sở tín ngưỡng 

nhận được văn 

bản đăng ký hợp 

lệ. 

 0 ngày kể từ 

ngày Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có 

cơ sở tín ngưỡng 

nhận được văn 

bản đăng ký hợp 

lệ. 

03 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng    ngày kể từ 

ngày Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có 

cơ sở tín ngưỡng 

nhận được văn 

bản đăng ký hợp 

lệ. 

10 ngày kể từ 

ngày Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi có 

cơ sở tín ngưỡng 

nhận được văn 

bản đăng ký hợp 

lệ. 

LĨNH VỰC VĂN HOÁ CƠ SỞ 

01 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể  thao cơ sở 07 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

02 Thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hoá Trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ đề 

nghị tặng Giấy 

khen, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp 

phường, xã ra 

Quyết định tặng 

Giấy khen Gia 

đình văn hóa. 

Trong thời hạn 03 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ đề 

nghị tặng Giấy 

khen, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp 

phường, xã ra 

Quyết định tặng 

Giấy khen Gia 

đình văn hóa. 

03 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Trong thời hạn 15 

ngày, kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân 

cấp phường, xã 

nhận được thông 

báo, nếu không có 

ý kiến trả lời thì 

đơn vị gửi thông 

Trong thời hạn 10 

ngày, kể từ ngày 

Ủy ban nhân dân 

cấp phường, xã 

nhận được thông 

báo, nếu không có 

ý kiến trả lời thì 

đơn vị gửi thông 
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báo được tổ chức 

lễ hội theo nội 

dung thông báo. 

báo được tổ chức 

lễ hội theo nội 

dung thông báo. 

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

01 Thủ tục trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp 

tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho 

lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa 

tham gia bảo hiểm xã hội 

10 ngày làm việc 07 ngày làm việc 

02 Thủ tục hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực 

lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong 

trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội 

10 ngày làm việc 07 ngày làm việc 
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