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QUYÉT DINH 
vê viÇc công bô Danh måc thú tåc hành chính bË bäi bo 

thuÙc pham vi, chúrc n�ng quan lý cüa Uy ban nhân dân xã 
lnh vye Tr pháp - H tjch 

CHU TICH nY BAN NHÄN DÄN X� NINH HÁI 

C�n cú Luat Tó chvc chinh quyén dja phuong ngày 19 tháng 6 n�m 2015; 

Can cr Luât siia �ôi, bó sung mÙt só dieu cua Luát Tó chiic Chinh phii và 

Luat To chvc chinh quyén dia phnrong ngày 22 tháng 1l n�m 2019; 

C�n c Nghi dinh só 63/2010/ND-CP ngày 08/6/2010 cua Chinh 

kiêm soát thù tuc hành chinh; Nghi dinh só 92/2017/NÐ-CP ngày 07/8/2017 cua 
Chinh phi sia dói, bó sung mÙt só dieu cua các Nghi dinh liên quan dêen kim 

soát thi tuc hành chinh; 

Can c Thông tu só 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 n�m 2017 ciua BÙ 

ruong, Chi nhiÇm V�n phong Chinh phù huóng dán vê nghiÇp vu kièm soát thi tuc 

hành chinh; 

C�n cii Quyét dinh só 3160/QÐ-UBND ngày 29/10/2021 cia Uý ban nhan 
dán tinh Hái Duong ve viÇc cóng bó Danh muc thi tuc hành chinh chuan hoá 
thuoc pham vi, chúc n�ng quan lý cua So Tu pháp tinh Hái Drong: 

Theo de nghi cça cán bÙ Tir pháp- HÙ tich. 

QUYÉT DÐINH: 

Dieu 1. Công bó kèm theo Quyêt dinh này là Danh måc thù tuc hành chính 
bi bäi bo thuÙc ph¡m vi, chéc n�ng quàn lý cua Uy ban nhân dân xã linh vye Tu 
pháp-HÙ tich, cå thê: 

1. Bai bò 06 thù tuc hành chinh dùng chung dugc công bô t¡i Quyêt 
dinh sô 3619/QÐ-UBND ngày 02 tháng 10 n�m 2018 cça Uy ban nhân dân 
tinh Häi Duong (có Danh muc kèm theo). 

2. Bai bó o2 thç tåc hành chính trong linh vuC nuôi con nuôi dugc công 
bo tai Quyêt djnh sô 2670/QÐ-UBND ngày 01 tháng 9 nâm 2017 cùa Uy ban 
nhân dân tinh Häi Duong (có Danh muc kèm theo). 
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3. Bai bo 05 thù tuc hành chính trong l+nh vrc chérng thuc dugc công 
bo t¡i Quyét dËnh só 3619/QÐ-UBND ngày 02 tháng 10 n�m 2018 cça Uý 
ban nhân dân tinh Hai Duong (có Danh muc kèm theo). 

4. Bai bo 17 thù tuc hành chính trong lnh vc hÙ tËch �uoc công bô t¡i 
Quyét dinh só 2670/QÐ-UBND ngày 01 tháng 9 n�m 2017 cça Uý ban nhân dân 

tinh Hài Durong (có Danh muc kèm theo). 

Dieu 2. Giao V�n phòng ThÑng kê xã chç tri, phoi hop vÛi cán bÙ Tu 

phap HÙ tich công khai Danh muc thù tuc hånh chinh bË bäi bó t¡i Diêu 1 

Quyet dinh này, rà soát quy trinh diÇn të giäi quyét thù tuc hành chinh trên Công 
Djch vu công và HÇ thông thong tin MÙt cëa diÇn të dùng chung cça tinh. 

DiÁu 3. Vän phòng Thóng kê x�, Tu pháp - HÙ tich và các tô chéc, cá 

nhan có liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyêt dËnh này./. 

CHU TICH Noi nhan: 
Nhu Diêu 3; GIANG NINH 
- Luu: VT. 

Vü Van DiÇu 
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E. THU TrC HÀNH CHÍNH CÁP X 

Stt Só ho so TTHC Tên thù tye hành chinh Tên van bàn QPPL quy �Ënh 
viÇe bai bô TTHC 

LINH VUC NUÕI CON NUÖI (Cóng bó tai Quyet dinh só 2670/QD-UBND ngày 01 tháng 9 n�m 2017 cça UBND tini 
Hai Drong) 

2.001263.000.00.00.H23 D�ng ký viÇc nuôi con nuôi trong nuóc Thông tu sô 10/2020/TT-BTI 
ngày 28 tháng 12 näm 2020 cu 
Bo truong BÙ Tu pháp vê viÇu 
ban hành. huróng dan viÇc gh 
chép, sù dung. quàn lý và lun 
trï sô, mâu giây tò, hô so nuo 
con nuôi 
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2. 2.001255.000.00.00.H23 Dang ký lai viÇc nuôi con nuôi trong nróc 

IIL*NH VrC CHÜNG THrC (Công bó tai Quyet dinh só 3619/OÐ-UBND ngày 02 tháng 10 n�m 2018 cia UBND tin 
Hai Durong) 

2.001035.000.00.00.H23 Chung thue hop dông. giao dËech liên quan dên tài sàn là dông Thông tu sÑ 01/2020/TT-BTP1. 

san, quyên sir dung dât, nhà ß 

2 2.001019.000.00.00.123 Chung thre di chúc 

3 2.001016.000.00.00.123 Chung thre vän bàn tië chôi nhn di sàn 

2.001406.000.00.00.H23 Chumg thårc v�n bàn thóa thun phân chia di sån mà di sàn là 4. 
dong sån, quyên su dung dât, nhà o 

2.001009.000.00.00.1123 Chung thure v�n b£n khai nhan di sån mà di sàn là dÙng sån, 

quyen sr dung dât, nhà o 
. 

1ÍN?I VJC IHO T}CH (Cong bi tai Qyet dinh só 2670/QN-UBND ngày 01 thing 9 nam 2017 ctia UBND tinh Há 

Drong) 
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