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u'c BAN NHAN DAN
THANHJq{O NANG
S6: Eo /QD-

CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIT NAM
DôcIp.. Tr do - Hnh phüc
Dà Näng, ngày 05 tháng io nãm 2020

QUYETDIISII
V vic cong b bf thu tic hành chInh thuc thm uyn giãi quyt
cüa UBND phtr&ng, x trên
-, dia bàn thành pho Dà Nàng
-U

CHU T!CH 11Y BAN NHAN DAN THANH PHO DA

2015,'

can cz Luçt T chtc chInh quyn

NANG

fa phong ngày 19 tháng 6 nám

án ct Nghj d/nh s 63/2
OJO/JTDcp ngày 08 tháng 6 nám 2010 cza
chinh p/n ye k/em soth thu 4w hânh chInh;
Can ct Nghi d,inh s6 48/2
013/ND...p ngày 14 tháng 5 nám 2t113 cia
hInh phi tha dói bô sung mç5t so dieu cua các Nghj d/nh lien quan den klein
soát thi tuc han/i chmnh;
can ct Nghi d/nh s 92/2
017/Nfjcp ngày 07 tháng 8 nàm 2017 cza
chmnh phu sia d6i bô sung mt so diu cua các Nghf dfnh lien quan den klein
soát thi tuc /iành chIn/i;
can cz Thông tz sd O2/2
0J7/yVpcp ngày 31 tháng 10 närn 2017 ca
B tru6ng,
nh/em Van phdng chunh phz hu'ong dan nghip vy ye k/em soát
thi tuc hàn/'z chIn/i,'
Xét d ngh/ cia Giám dc Sc Nç5i vy thành pM Dà Ncng tçl Ta trInh s
...Z'rL../TTrSNV.ngaY .2 tháng nám 2020.
QUYET DfNH:
Di&i 1.

Cong b kern theo Quyt diñh nay bQ thu tic hành chmnh áp dung
chung ti phix&ng, xã trén dja bàn thành pM Dà Nng.
Diu 2. Quy4t djnh nay có hiêu lçrc thi hánh k
t& ngây k vâ thay th
Quyt djITh s6 39
54/QD-UBND ngãy 05 tháng 9 näm 2019 cüa Chü tjch
IJBND thành pM Dà Ning v
vic cong b bt thu tiic hành chInh chung
dung ti phixng, xä trên dla bàn thànjii pM
Ba Nng và Quyt djnh s 837/QDUBND ngây 11 tháng 3 nàm 2020 cüa Chü tjch UBND thành pM
Ba Nkg v
vic M sung môt s
thu tc hành chInh vào b thu tçie hành chInh thuc thm
quyn giâi quyt cüa UBND phixông, d trén dja bàn thành pM Ba Nng.
ap

Diu 3. Chánh Van phông Doàii dai bi&j Quc hQi, Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan thârth pM,
Giám d6c S& Nôi v, Thu tnrng các sâ, ban,

2
ngành; UBND các qun, huyn; UBND cáo phung, xA và các t chrc, cá nhân
Co lien quan chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. (tiD,

Noi nhn:
• Nhtr Diêu 3;
- Cpc Kirn soát TTHC (VP Cli Inli phü);
- Trung tam Thông tn Djcli vi công;
- Báo DN, Cong TTDTT/p,Dâi DRT;
- Lu'u: VT, SNV, KSTT.

Hu'nh Dfrc Tho

Phulucl
DANH
QU
(Banh

HANH CRINH THUQC THAM QUYEN GIAI
PHIX(1NG, xA Tid THANH PHO BA NANG
t djnh so' 3O.5 /QD..UBND ngày of thángo nám
Chz tjch UBND thành phO Dà Náng)

PHAN I. DANH MVC THU TVC HANH CHINH

Apdung
co' ch
mQcwa

TT Ten thu tuc bành chInh
I. Linh vrc: H tich
1.

ThütIcdangk1thaisith

2

Thu tiic däng k3' khai sinh cho nglrài
da có ho s, giây t

Ap dung
CO cheniot
cwa lien
thong
A

A

Ma s trong
CSDLQG
(cua
A

BQlnganh)

1.001193

x

1 004772

cá than

3.

ThU tic dng k5' khai sinh hru dng

X

1.003583

4.

ThU.t1cdàngk1ikhaisipj

X

1.004884

5.

ThUticdängkkhajtu'

x

1.000656

6.

ThU tic dng k

X

1.000419

7.

ThU tpc därig k

X

1.00546 1

khai tU hxu dng

8.

li khai tU
ThU ti.icdängkkêthon

X

1.000894

9.

ThU titc dän k3 kt hon luu dng

X

1.000593

10.

ThU tic clang k li kêt hon

X

1.004746

ThU tic cap giây xác nhn tinh trng
hon than

X

1 004873

A

12.

Thu tic clang icy vice giam h

13.

ThU tic clang k
h9.

14.

ThU tic d.ng k2 giám sat vic giám h

X

15.

Thu tc clang ky vice nhn cha, rn, con

X

16.

ThU tjc clang k

1.004837

X

chm dUt vic giám
1.004845
Dc thU
1.001022

khai sinh.kt hçp
1.000689

nhan cha, mc, con

17

ThU tic thay di, cái chinh cho ngtr?xi
ehi.ra dU 14 tuôi; bô sung thông tin hQ
tjch cho cong dan Vit Narn cix trU &
trong nilâc

18.

ThU tic cAp bâii sao trIch 1iie h tjeh

19.

Thu tçic dng k vic nuôi

20.

Thu tiic dng k Iai vic nuoi con nuôi

1 004859
:
:
X

2.000635
2.00 1263
2.001255

H. Linh vrc: Chfrng thic
Thu tic chirng thrc bàn sao tr bàn
chInh càc giây t?y, van bàn do ci quan
1.
có thrn quyën cüa Vit Nam cap hoc
ching nhn
Thu tie chirng thrc chtt k (áp ding cho
cà trung hcip chirng thirc dIem chi và
2.
trumg hçTp ngtrôi yeu cau chirng thirc
không the k, không the diem chi dtrçc)

x

2.0008 15

x

2.000884

3.

Chfrng thire di chüc

X

2.0010 19

4.

Thu tiic Chiing thirc van bàn tr ch6i
nhn di san

x

2.0010 16

5.

Chrng thirc van bàn thôa thu.n phân
chia di san thra kê, van bàn khai nhn
di sãnthira kê là dat, tài san gàn lien
vài dat chi.ra Co Giây chirng nhn
quyen sir diing dat, Giây chrng nhn
quyên s& httu nhã a nhung có mQt
trong các loi giây t theo quy djnh ti
Khoàn 1,2,3 Dieu 100 Lut Dat dai
nam 2013

X

6.

Chirng thirc hçp dng, giao djch lien
quan den tài san là dng san

x

2.001035

7.

ThU tic chUng thirc vic sUa di, bi
sung, hUy bO hcip dông, giao djch d
&rçic chtng thirc

X

2.0009 13

8.

ThU tiic sUa li sai sot trong hqp dng,
giao dch dà thrçic chrng thirc

x

2.000927

9.

ThU tic cp bàn sao có chung thi,rc tr
bàn chinh hqp dong, giao djch dà duqc
ching thirc

X

2000942

10.

ThU tiic Cap bàn saotrsôgôc

X

2,000908

x

• 2.001050

11.
12

•ThU tiic chirng tlwc van bàn thôa thun
phân chia di san ma di san là dng san
ThU ttc chUng thrc van bàn khai nhn
di san ma di san là dng san

Dc thU

2,00 1052
x

3
III. Linh vrc bi thir?rng nhà ntr&c
1.

Giãi quy& yeu cu bi thu&ng ti co
quan trrc tip quãn 1 ngiii thi hãnh

2.002 165

Cong v1i
IV. Linh vr Dt dai
,

Thu tic hOa giãi tranh chap dat dai

X

1.003554

x

Dc thii

Thu tic xác nhn ngun g6c cMt vâ
thai dirn si~ ding dt khi cOng dan
2.

np h sa t?i IJBND xa (phyc vii cho
vic cp gi.y chüng nhan quyn sfr
ding dt vâ tãi san gn 1in trên dat)
Thu tiic xác nhn ngun géc dAt va
thOi dim sr diing dAt khi cong dan
nOp h so' tai Chi nhánh van phông

3.

dAng k dAt dai (phçic vii cho vic cAp

X

DC thu

giAy chCrng nh.n quyn sir dung dAt vá
tài san gAn lin trén dAt)
ThU tiic xac nhn tInh tr.ng nha, dAt

X

Dc thu

X

Dtc thu

kin trong qua trInh thrc
hin dánh giá tác dng môi trung

X

DC thu

VI. LTnh vrc Tài nguyen nir&c
ThU tiic dang k cong trinh khai thác
1
nixâc dixOn dat

X

ThU tçtc niérn y& di vol trtxO'ng hçp
cAp l?i GiAy chüng nhn hoc cAp 1i
5

Trang b sung cUa GiAy ehU'ng nhn bj
mat

V. Linh virc môi trirông
Tham vAn

1.

.c

U

VII. LTnh virc Giáo dc và dào to
ThCi tic Thánh 1p nhóm tré, lap
mâu giao d9c !p
2

X

X

1.004492

x

1.004485'

X

X

2.001810

X

X

1.004443

ThU tVc Sap nh.p, chia, tách nhOm
tré, lap mau giao dc 1p
ThU tic Giâi thO nhOm tré, iap mu

3.

giáo dc 1p (theo yêu cAu cUa th
chirc, Ca nhân dé nghi thành 1p)
ThU tVc Cho phép nhóm tré, lOp mali

4.

giáo dQc 1p hot dng giáo dtc trOn
li

4
Thu tiic Cho phép ca s giáo dc
khác thirc hin chuang trInh giáo dic
5,
tiêu h9c
VIII. Linh virc Bão trçr xä hi
ThU tic xá.c nhn din khO khän, dói
1.
nghèo, tai nan, bnh tt

2.

3.

4.

5,

6.

7.

8.

9.

10.

1.004441

x

Dtc thU

x

ThU tic thc hin, diu chinh, thôi
hing trçl cap x hi hang tháng, h
trg kinh phi chäm sóc, nuôi thrOng
hang tháng
ThU tc d nghj trq giUp xa hi dt
xu.t (ho trg luang thirc cho hQ gia dmnh
thiêu lucmg thrc, h trq ngi bj
thi.rcing nng)
ThU tiic d nghj h trci chi phi mai tang
dôi vi dôi tt.rçng htr&ng trq cap x hi
thu&ng xuyên theo Nghj djnh so
136/2013/ND-CP

x

1.001776

x

2.000777

x

1.00 173 1

ThU tVc Giãi quyêt h trq chi phi mai
tang cho mOt so dOi tqng ducic trçl
giUp dt xuât theo Nghi, djnh so
136/2013/ND-CP

x

2.000744

ThU tçic h trçl lam nhà. &, sUa cha nhà
i dôi vói dôi ttrçmg dixçic trq giUp dt
xuât theo Nghj djnh so 136/2013/NDcP

x

2.00075 1

ThU tic xác nh.n cp the Bão hirn y t
cho tré em duài 06 tuôi (cap mOi và cap
dôi do sai loch thông tin v nhân than
cUa tré nhu: h9, chtt dm, ten, ngày,
tháng, nm sinh so vi giây khai sinh
cUa trê)

x

DcthU

x

2.000286

x

1.00 1753

ThU tic giUi quy& hè sci tip nhn d6i
tucing bao trq xa hi vão ca s& trcl giUp
xa hi
ThU ti1c quyêt djnh trq cap xa hQi hang
tháng khi dôi tuçing thay dôi ncii cu trU
gita các qun, huyn trong thànli phO
Thu tic giãi quyêt trq cap x hi hang
tháng khi dôi ttrqng thay dOi ncYi ci.r trU
trong cUng dja ban qu.n, huyn trong
thà.nh phô
ThU tic XUc djnh, xác jn1'i 1i mrc d
khiiyt tat Va CâID Giay

x
x

1.001758

1.00 1699
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12.

khuy& tt cho ngui khuy& tt
Thituc Cong nhan hO nghêo, hQ can
1.000506

ngheo phat sinh trong nam
ThU tyc COng nhn h

13

thoát nghèo, hQ
thoát can ngheo trong nrn

X

1.000489

14.

Thu tic xác nhan di tirçing h thoãt
nghêo d rnin, giãrn h9c phi cho h9c
sinh, sinh viên

X

Dac thu

IX. Linh vtrc Ngirri Co cong
Thu tic giãi quyêt ché d

1.

2

dôi vài
thixong binh vã ngui hi.r&ng chInh
sách nhtr thi.ro'ng binh

X

1.002377

x

Dac thu

d ixu di trong
giáo dic dào to déi vâi ngthi có cong
v&i each rnng vá con càa h9

X

1.003057

ThU tue mua bão hirn y tê di vài
ngithi co cOng và than nhân

x

Dac thU

X

Dtc thu

x

thu

X

Dac thU

X

Dac thU

X

Dc thU

X

Dac thU

Thu tic 1p S

theo döi và cap phirmig
tin trq giiip, dting cit chinh hInh
Thu tic thrc hin ch

3.

•
•

6

ThU tic giãi quy& trçi cap khó 1iän
dOt xuât ccia dôi tuçYng chInhsách
ThU t1ic giãi quy& trçx cap thtrng
xuyén dôi vOi nglxâi có cong vâi each
mng mac bnh hiêm ngheo có hoán
cãnh kho kh.n
ThU tiic xác nhan ho so' trçi cp hang
tháng dôi vâi ngixà'i có cOng giUp d
each mng dang hirâng trçY cap hang

7.

tháng; thi.rong binh, ngithi htxàng chInE
sách nhis thuong birth có t

1 thuong
tat t& 21% den 30% dang hu&ng trq
cp hang tháng thuOc hQ can nhèo
8.

ThU tic cp mâi Báo hiem y. té di vâi
Cru chin binh theo Ngh
djnh
150/2006/ND-CP
ThU tue cap rnâi the báo him y
(BHYT) doi vài các dOi tucYng theo
Quyêt djnh so 62/201 1/QD-TTg ngày

9.

09 tháng 11 nam 2011 cUa Thu ttxàng
ChInh
phCi;
Quyêt
djnh
so
40/20 1 1/QD-TTg ngày 27 tháng 7 nam
2011 cUa Thu tu6ng ChInh phU

10 •

ThU tic xác nhan ho so' giãi quy& ch
dO cho gia dinh tir quy tp xây mO 1it
si trong nghTa trang gia tOe hoac nghTa
trang1itsT
ThU tic giãi quyêt ch dO th

cUng 1it
x

1.006779

6
Thi'i tic trçl cp hang thãng dOi vcl
12. thanh niên xung phong d hoãn thànl
nIiim vi tron khãng chiên
Thii tic trçl cap mQt ln dôi vài thani
13. niên xung phong dà hoàn thành nhin
vi trong kháng chiên
Thu tic b6 sung tInli hmnh than iihâiLi
14
• trong ho sc 1it sT
Thu tc giâi quy& ch d u'u di d 1
15
• vâi Ba mc Via Nam anh hUng
Thi'j tic giài quyêt ch d dôi vâi thâ
16 •
nhân1itsT
Thu tic giài quyêt ho sa chuyn &
17
nguäi dam nhn thâ cCing lit si
ThU tic thc hin ch d trçl cp m a
lan dôi vâi than nhân ngirôi hot dQn g
kháng chiên duqc tang huan chucm
18 •
huy chucing chêt tnràc ngày 01 than g
01 näm 1995 ma chixa duqc huO'ng cli
dorudi.
ThU tic giài quyêt trq cap ma lan d
vài nguôi có thành tIch tham gia khá.r g
chiên d thrçic tang Bang khen cUa TF U
tuàng ChInh phU, Bang khen cUa CF U
tjch Hi dông Bô trtthng hoc Bar g
19 •
khen cUa B tru&ng, ThU tnrâng a
quan ngang bQ, ThU truâng c qu
thuc ChInh phCi, Bang khen cUa Cl LU
tjch Uy ban nhân dan tinE, thành p1LO
trire thuOc Trung uong
ThU tic giâi quyët chê d ngirO'i 0
20
• cOng giUp d each mng
ThU tçic giài quyêt hithng ch dQ uu d al
ngtri hot dQng kMng chiên bj nhi m
21.
chat dOe hóa hçc
22.

ThU t%lc giài quy& huO'ng ch dO uu C
dOi vOi con d cUa nguäi hot dQ:ng
kháng chiên bj nhim chat dOe hôa hi
ThU tic giài quyêt ch d ngi.thi h()t

x

2,001396
2.001157

x

x

1.002745

x

1.0025 19

x

1.002305

x

D,cthU

1.005387
x

x

1.001257

1.003423

1.002410
1.00335 1

1.002429

23.

dng thch mng hoc hot dng kháng

1,002363

24 •

chiên bj djch bat tU, dày
ThU tVc giâi quy& chê dO dM vài A nh
hUng 1c hrqng vil trang nhàn dan, A nh
hUng lao dng trong th&i k' kh ng
chiên
Thu. tiic giãi quyêt trçl cap tiên t iâX

1.002252

25

tháng cho than n1n khi ngui có c

ng

7
tfr trân
Thu tic giui quy& ch d mai tang phi
26. dôi vOi cu chién binh theo Nghj djnh
s 150/2006/ND..Cp
Thu tiic giâi quy& ch dQ mai tang phi
dôi
vOi câc dôi tucrng theo Quyet djnh
27.
62/2 01 1/QE-TTg cüa Thu Wang chInh
phU
Thti tic giâi quyt ch d mai tang phi
doi vCii ngui trirc tiOp tham gia kháng
chién chong M5' cthj nxâc nhi.rng chixa
thrçic hu&ng chInh sách cüa Dãng, Nhâ
28
nuOc theo Quy& djnh so
290/2005/QD-TTg, Quyét djnh sO
188/2 007/QD-TTg cüa Thu ttróng
ChInh .h
Thi'i tVc Xác nhn giãi quyêt ch dQ
mai tang phi dOi vâi dan cong hOa
tuyên tham gia kháng chiên chong
Pháp,
chOng M5, chiên tranh bão v
29.
To quôc và lam nhim vçi quôc té
huäng trq cap theo Quyêt djnh sO
4 9/2 015/QD-TTg cüa Thu Wang
ChInli phü
Thu tVc xác nhan ho so' tiép nhn
30. ngix&i có cong each mng vào Trung
tam phiing dixö'ng ngu&i có cOng each
mtng
Thu tiic Hrâng mai tang phi, trç cap
31. mt Ian khi ngix?i có cong vài each
mng tr trân
Thu trc xác nhan thwmg binh, ngrii
humg chInh sãch nhu' thw'ng birth dOi
vái nguO'i bj thxcing không thuc 1irc
32
luçing cong an, quân di trong chiën
tranh tU ng&y 3 1/12/1 991 tth ve trixàc
khOng con giay t
X. L1h
Ciao thông vn tâi
1.

ThU tçie cp phép hãnh ngh 4n
chuyn hành khách, hang hóa bAng. xe
thO so', x:e gAn may, xe mO to 02 bánh
vâ eác 1oi xe Wang tr

2.

ThU tyc cAp d6i, cp 1i th hanh ngh
vn chuyn hánh khách, hang hóa bAng
xe thô so', xe gAn may, xe mô to 02
bánh vã các loai xe tuang tr

Dc thu

Dcthü

Dc thu

Däc thu

Dc thi

1.002252

1.00274 1

Dcthu

x

Dc thu

8
Thu tiic cap phép sir ding tam thai via
he ngoài miic dIch giao thông dôi vâi
trixrng hqp sr dirng tam thai via h dê
thc hin các hoat dng kinh doanh
buôn ban (tnrang hcTp Uy quyên cho
UBND phixông, xa)
Thi tic cap phép sü dung tm thi via h
ngoài mic dIch giao thông dôi vâi tnraiig
hqp s'Cr drng tam thai via he dê cá nhân
ho.t dng thi.xang mai (twang hcrp üy
quyên cho UBND phi.thng, x)
ThU ttic Cap Giay phép sU diving tm thai
via he ngoài miic dIch giao thông dôi vâi
tnräng hgp sU dung tm thai via he dê xe
rnô to, Xe gan may, xe dp (twang hqp
Uy quyên cho UBND phithng, x)

3.

4.

5

ThU tiic Cap Giây phép sU dting tam
th?i via he ngoài miic dIch giao thông
dôi vâi trtrang hqp sU dyng ttm thôi
via he dê tp k& vt lieu xây dyng
phiic v1i viec sUa chtta, xây drng nhà
(trtrmg hcip Uy quyên cho UBND
phuang, x)
ThU tic Cap Giây phép sU diing tam
thai via he ngoài mi,rc dIch giao thông
dôi vài truang hqp sU dçing tam thai
via he dê 1&p ctt the cong trInh phiic
vy cong cong; lap d.t quáng cáo vt lap
dt tram chr xe bu't theo tuyên xe
but duçic duyt (trixông hcp Uy quyên
cho UBND phixang, xa)

9

ThU tçic Cap Giây phép s ding tam
thai via he ng&ti mve dIch giao thông
dôi vài twang hçip si'r ding tarn thai
via he d lam rnt bang t.p kêt may
moe, thiêt b, phic vv thi cong các
côn trInh xây dmg (truàng hqp üy
quyên cho UBND phixmg, xa).
Thu tVc Cap Giây phép sU dyng tarn
thai via he ngoà.i mic dich giao thông
dOi vol trtthng hçrp sU dvng tam thai
via he dê to chUc the hoat dng van
hoá, xa hi, tuyên truyén (tru?mg hqp
Uy quyên cho UBND phuang, xa)

XiLinh vtrc TIn nthfl', ton iáo

x

DethU

x

DcthU

x

D.cthU

x

DcthU

x

DcthU

Dethkr

x

+

x

DcthU

9
2.
3.

Dàng k b sung hot dng tin nglxng
Dàng k sinh hott ton giáo tp trung
Thông báo danh mc hot dQng ton
4.
giáo di vâi t chrc có dja ban hott
dng ton giáo ô mt x
Thông báo danh m1ic hot dng ton
5.
giao b sung d6i vi th chi'rc có dja bàn
hoat dng ton giáo ô mt x
D.ng k thay di nguM d?i din cüa
6•
nhóm sinh ho.t ton giáo tp trung
D ngh thay di dja diem sinh hot
•
ton giáo tp trun trong da bàn mt xà
D ngh thay dôi dja dim sinh hot
8•
ton giáo tp trung den dja bàn x khác
Thông Mo ye vic thay dôi dja dim
sinh hot ton giáo tp trung
Thông báo tO chtrc quyên gop trong da
10. bàn mt xä cUa ca satin nguOng, t chrc
tOn giáo, to ehirc ton giáo trçre thuc
XII. LTnh vrc Van hóa co' s&
Thu tic xét tang danh hiu Gia dInli
1 • vn hOa hang nàm
ThU t'iic xét tng Giy khen Gia dInh
2 • vànhOa
ThU tiic thông báo tó chjrc 1 hi cap
xa
XIII. Linh vçrc Th dt,ic th thao
ThU tic cong nhan câu 1c b th thao
1 • csa
XIV. Linh vrc Xáy dijng nhà r
ThU tiic xác nhn h sci cap mO!ilcAp 1i
1•
Giây chUng nhn biên so nhà

X
X

1.001028
1.00 1055

X

1.001078

X

1.00 1085
1.001090

X

1.001098

X

1.001109

x

1.001156

X

1.001167

1.000954
1 001120
1.003622

2.000794

Däc thU
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TJC HANH CHiNII KHONG TIEP N}W4 QUA
PJIAN II. DANH MIJC mU
DCH VIJ BU'U CIIINII CONG ICH, KHONG TEEP NILN HO SO TR1J'C TUYEN

TT Thütl?c

Kbông tiêp
Ma s
nbn h so'
trong
CSDLQG qua biru
chInh cong
(cUa

KhOng tiép
nhn hi so'
tnyc tuyên

B/ngành)

Ich

2.000815

x

x

2.000884

x

x

x
x

x
x

D.cthU

x

x

2.001035

x

x

7.

Th tyc chU'ng thc vic sUa di,
bô sung, hüy bô hqp dông, giao
djch

2.0009 13

x

8.

ThU tie sUa li sai sot trong hcrp
dong, giao djch d duçic chirng
thrc

2,000927

x

ThU tic chUng thixc bàn sao tx bàn
chInh các giày W, vn bàn do Co
1. quan có thâm quyên cUa Vit Nam
cap hotc chrng nh.n
ThU tic chirng thirc ch k (áp dyng
cho cà truông hçip chUng thirc diem
2. chi và tnrO'ng hcip ngu?Yi yêu câu
chUng thrc không the k9, không th
diem chi duçic)
3. ChUng thi'c di chUc
ThU ti1c Ching thirc vn bàn ttr
chôi nhn di san
ChUng thc vn bàn thOa thuan
phân chia di san thra kê, van bàn
khai nh3n di san thra kê là dat, tài
san gan lien vài dat chixa có Giày
5. chUng nhn quyên sU ding dat,
Giây cht'rng th3n quyên s& hUu nhà
•& nhung co mQt trong các lo.i giây
t& theo quy djnh ti Khoàn 1,2,3
Diëu 100 Lu.t Dat dai nam 2013
ChUng thrc hçip dng, giao djch
6. lien quan den tà.i san là dng san

2.00 10 19
2.001016

ThU tic cp ban sao cO chrng thc
9. tr bàn chInh hcip dông, giao dch 2.000942
da thrqc chUng thrc

x
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10. Thu tic CAp ban sao tCr s gc
ThU tic chUng thc vn ban thóa
11. thuan phân chia di san ma di san là

2.000908

X

X

2,001050

X

X

x

x

dng san
ThU tiic chirng thrc van bàn khai
nhn di san ma di san là dng san

2.001052

