
PHỤ LỤC I

(Kèm theo Quyết định số 6898/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng 
ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo) 

A. THÔNG TIN CHUNG

Tên thủ tục hành chính (dự kiến)

Tên văn bản, dự thảo văn bản 
quy định thủ tục hành chính

Tên cơ quan, người có thẩm 
quyền ban hành văn bản

Lĩnh vực đánh giá

Tên cơ quan đánh giá

B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU 
I. Mô tả các bộ phận của thủ tục hành chính

1. Trình tự thực hiện Mô tả chi tiết các bước tiến hành …………………………………………………………………………………

2. Cách thức thực hiện Mô tả chi tiết các cách thức thực hiện: ………………………………………………………………………………

Tên thành phần hồ sơ Số lượng/1 bộ 
hồ sơ

Yêu cầu của thành phần 
hồ sơ

Tên thành phần hồ sơ 1: ……………………………………..………. ……………… ……………………………

3. Hồ sơ (liệt kê rõ các 
loại giấy tờ phải nộp và 
xuất trình)

Tên thành phần hồ sơ 2: ………………..……………………………. ……………… ……………………………



Tên thành phần hồ sơ n: ………..……………………………………. ……………… ……………………………

Số lượng bộ hồ sơ:  ……... bộ

4. Thời hạn giải quyết Nêu rõ: …………………………………………………………………………………………………………………

5. Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
 …………………………………………………………………………………………..
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 
……………………………………
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: ………………………………………………………………………………..
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): ………………………………………………………………………………………..

6. Đối tượng thực hiện 
thủ tục hành chính

Nêu rõ: ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Có                                              
Nếu có, nêu cụ thể mức phí, lệ phí (hoặc đính kèm biểu phí, lệ phí):………………………………………………7. Phí, lệ phí

Không                                        

8. Mẫu đơn, tờ khai
Có                                                 Không  

Nếu có, đính kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.

Có                                              
Liệt kê đầy đủ các yêu cầu hoặc điều kiện: ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………9. Yêu cầu, điều kiện 

Không                                        

10. Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính

Mô tả rõ:………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………



11. Với các thông tin nêu trên, thủ tục hành chính có đầy đủ các bộ phận như quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 63/2010/NĐ-CP 
hay không?                
Có                                                            Không    
Nếu không, liệt kê các nội dung còn thiếu và giải thích lý do:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

II. Về sự cần thiết của thủ tục hành chính

12. Thủ tục hành chính này 
được đặt ra nhằm thực hiện 
chính sách cụ thể nào? 

…………………………………………………….............................................................................................

………………………………………………………………………………..........................................................

13. Thủ tục hành chính này 
nhằm giải quyết (những) vấn 
đề nào trong quá trình thực 
hiện chính sách nói trên? Mô 
tả rõ vấn đề và cung cấp số 
liệu, bằng chứng cụ thể để 
chứng minh mức độ nghiêm 
trọng của (những) vấn đề đó.

Mô tả rõ: 
………………………………………………………………………………........................................................... 
………………………………………………………………………………........................................................... 
………………………………………………………………………………........................................................... 
Lưu ý: Trường hợp không xác định được vấn đề cần giải quyết trong quá trình thực hiện chính sách, cơ quan 
quản lý nhà nước không cần phải can thiệp bằng biện pháp ban hành thủ tục hành chính. Như vậy, dự thảo quy 
định về thủ tục hành chính này là không cần thiết và cơ quan chủ trì soạn thảo dừng việc trả lời ở đây.

14. Nêu rõ nguyên nhân của 
các vấn đề nêu tại câu 13.

………………………………………………………………………………...........................................................

………………………………………………………………………………...........................................................

15. Thủ tục hành chính này 
nhằm giải quyết nguyên nhân 
nào trong số các nguyên nhân 
nêu tại câu 14?

………………………………………………………………………………...........................................................

………………………………………………………………………………...........................................................

………………………………………………………………………………...........................................................

16. Lựa chọn một giải pháp 
tối ưu trong số các giải pháp 
sau đây để giải quyết nguyên 
nhân nêu tại câu 15.

a. Duy trì hiện trạng 

b. Ban hành TTHC như đề xuất trong dự thảo văn bản  

c. Sử dụng các biện pháp can thiệp khác mà không phải quy định bằng TTHC, nêu cụ thể: 

………………………………………………………………………………..........................................................

d. Ban hành TTHC theo hướng khác với dự thảo, nêu cụ thể:  ……………………………………



e. Sử dụng một TTHC đã được ban hành, nêu tên thủ tục và văn bản quy định thủ tục đó:

 ………..…………………….

17. Nêu rõ lý do tại sao giải 
pháp lựa chọn giúp giải quyết 
được nguyên nhân nêu tại câu 
15?

Lý do:……………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………...........................................................

………………………………………………………………………………...........................................................

18. Nêu rõ lý do tại sao các 
giải pháp còn lại nêu tại câu 
16 không được lựa chọn?

Giải pháp 1………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...........................................................

Lý do 1: …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….........................................................

Giải pháp 2: …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………........................................................

Lý do 2:………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………........................................................

Giải pháp n:……..……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………...........................................................

Lý do n: ……………………………………………………………………………………………………………
19. Thông tin liên hệ để làm rõ nội 
dung các câu trả lời tại biểu mẫu này

Tên: ………………………………………………………………………….……………………........
Điện thoại: …………………… Email:….………………………………………………………



PHỤ LỤC II

(Kèm theo Quyết định số 6898/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng 
ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo)

A. THÔNG TIN CHUNG

Tên thủ tục hành chính (dự kiến)

Tên văn bản, dự thảo văn bản quy 
định thủ tục hành chính

Tên cơ quan, người có thẩm quyền 
ban hành văn bản

Lĩnh vực đánh giá

Tên cơ quan đánh giá

B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU 
Nội dung Lý do về tính hợp lý

Tên bước 1: ............................... Lý do: ......................................................................................................................

Tên bước 2: .............................. Lý do: ......................................................................................................................

1. Quy định về trình tự 
thực hiện có hợp lý 
không?

Tên bước n: .............................. Lý do: ......................................................................................................................

Nội dung Lý do về tính hợp lý2. Quy định về cách 
thức thực hiện có hợp lý 
không?

Cách thức thực hiện 1: ............. Lý do: ......................................................................................................................



Cách thức thực hiện 2: ............. Lý do: 
....................................................................................................................................

Cách thức thực hiện n: ............. Lý do: 
....................................................................................................................................

Nội dung Nêu lý do tại sao cần có thành phần hồ sơ như dự thảo quy định

Tên thành phần hồ sơ 1: ............ - Lý do cần có thành phần hồ sơ:................................................................................
- Lý do về số lượng hồ sơ cần cung cấp: ...................................................................
- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ:..................................................................

Tên thành phần hồ sơ 2: ............ - Lý do cần có thành phần hồ sơ:..........................................................................
- Lý do về số lượng hồ sơ cần cung cấp:......................................................................
- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ:...................................................................

Tên thành phần hồ sơ n: ........... - Lý do cần có thành phần hồ sơ:  ...............................................................................
- Lý do về số lượng hồ sơ cần cung cấp:......................................................................
- Lý do về yêu cầu của thành phần hồ sơ:..................................................................

3. Giải trình lý do quy 
định thành phần hồ sơ 
như nội dung dự thảo? 

Số lượng bộ hồ sơ: .................... Lý do:........................................................................................................................

4. Trường hợp thành 
phần hồ sơ có đơn, tờ 
khai nhưng nội dung 
đơn, tờ khai chưa được 
mẫu hóa, đề nghị nêu rõ 
lý do.

Nêu rõ lý do tại sao không quy định mẫu đơn, tờ khai nhưng vẫn bảo đảm thuận lợi cho đối tượng thực hiện TTHC và 
đáp ứng nhu cầu thu thập thông tin của cơ quan quản lý nhà nước:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tại sao cần các nội 
dung thông tin như quy 
định trong mẫu đơn, 
mẫu tờ khai? Đề nghị 
chứng minh cụ thể về lý 
do của việc quy định 

Nội dung Tại sao cần các nội dung thông tin như quy định 
trong mẫu đơn, mẫu tờ khai? 

Có trùng lặp với các thông 
tin chứa đựng trong thành 
phần hồ sơ phải nộp hoặc 
với hồ sơ lưu tại cơ quan giải 
quyết TTHC không?



Nội dung thông tin 1: ......... Lý do: ............................................................................ Có                                
Không 
Nếu có, nêu rõ trùng lặp với 
thành phần hồ sơ nào: 
................................

Nội dung thông tin 2: ......... Lý do: ............................................................................ Có                                 
Không 
Nếu có, nêu rõ trùng lặp với 
thành phần hồ sơ nào: 
................................

từng nội dung thông tin 
có trong mẫu đơn, mẫu 
tờ khai.

Nội dung thông tin n: ......... Lý do: ............................................................................ Có                                 
Không 
Nếu có, nêu rõ trùng lặp với 
thành phần hồ sơ nào: 
................................

6. Quy định về thời hạn 
giải quyết thủ tục hành 
chính có hợp lý không?

Nêu rõ lý do chứng minh tính hợp lý của (từng) thời hạn giải quyết:
..............................................................................................................................................................................................

7. Quy định về cơ quan 
thực hiện thủ tục hành 
chính có hợp lý không?

Chứng minh quy định cơ quan thực hiện thủ tục hành chính như dự thảo là hợp lý:
..............................................................................................................................................................................................

Tên yêu cầu, điều kiện Tại sao cần có yêu cầu, điều 
kiện này?

Có dễ dàng tuân thủ yêu 
cầu, điều kiện này hay 
không?

Có trùng lặp với các 
yêu cầu, điều kiện 
khác có liên quan hay 
không?

Tên yêu cầu, điều kiện 1:
............................................

Lý do: 
.................................................

Có                    Không 
Nếu có, đề nghị chứng 
minh: 

Có                      
Không 
Nếu có, nêu rõ trùng 
lặp với yêu cầu, điều 
kiện nào: 

8. Tại sao cần các yêu 
cầu, điều kiện của thủ 
tục hành chính? Đề nghị 
chứng minh cụ thể về lý 
do quy định đối với từng 
yêu cầu, điều kiện.

Tên yêu cầu, điều kiện 2:
............................................

Lý do: 
.................................................

Có                    Không 
Nếu có, đề nghị chứng 
minh: 

Có                      
Không 
Nếu có, nêu rõ trùng 



lặp với yêu cầu, điều 
kiện nào: 

Tên yêu cầu, điều kiện n:
............................................

Lý do: 
.................................................

Có                    Không 
Nếu có, đề nghị chứng 
minh: 

Có                      
Không 
Nếu có, nêu rõ trùng 
lặp với yêu cầu, điều 
kiện nào: 

9. Trường hợp yêu cầu, 
điều kiện phải được 
chứng minh thông qua 
thành phần hồ sơ, đề 
nghị nêu rõ lý do.

Tên yêu cầu, điều kiện 1:..................................................................................................................................................
Lý do: ..........................................................................................................................................................
Tên yêu cầu, điều kiện 2:............................................................................................................................................
Lý do:..............................................................................................................................................................................
Tên yêu cầu, điều kiện n:..................................................................................................................................................
Lý do:..........................................................................................................................................................................

10. Yêu cầu, điều kiện 
này khi áp dụng có tạo 
ra sự phân biệt giữa cá 
nhân, doanh nghiệp 
nước ngoài với cá nhân, 
doanh nghiệp Việt Nam 
không?

a) Có                                             Không 
b) Nếu câu trả lời a) là CÓ, thì có miễn trừ cụ thể nào đối với hoạt động hoặc sản phẩm theo các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam tham gia không? 
    Có                                             Không 
c) Nếu câu trả lời b) là CÓ, đề nghị nêu rõ nội dung miễn trừ, tên, số ký hiệu của điều ước quốc tế đó:........................
d) Nếu câu trả lời b) là KHÔNG, đề nghị giải thích cụ thể tại sao yêu cầu, điều kiện này phù hợp với (các) điều ước 
quốc tế mà Việt Nam tham gia:..................................................................................................................................

11. Kết quả của thủ tục 
hành chính này có quy 
định thời hạn có giá trị 
hiệu lực hay không?

a)  Có                                            Không  

b) Nếu câu trả lời a) là CÓ, thời hạn có giá trị là bao  lâu?................................................................................................

c) Nếu câu trả lời a) là CÓ, giải thích tại sao không thể quy định thời hạn có hiệu lực của kết quả thực hiện TTHC dài 
hơn mức dự thảo hiện hành? ……………………………………………………………………………...



12. Thủ tục hành chính 
này có đòi hỏi kết quả 
của việc giải quyết các 
thủ tục hành chính khác 
hay không?

a)  Có                                            Không  

b) Nếu CÓ, đề nghị nêu rõ thành phần hồ sơ thể hiện kết quả đó: …………………………………………………..

c) Nếu câu trả lời a) là CÓ, có thể áp dụng cơ chế liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính hay không để giảm 
gánh nặng về thủ tục cho cá nhân và doanh nghiệp?         Có                                               Không  

d) Nếu câu trả lời b) là CÓ, đề nghị nêu rõ các thủ tục hành chính có thể áp dụng cơ chế liên thông, cách thức áp dụng 
và đề xuất cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ: ………………... ………………………………..………..

13. Dự kiến số lượng 
đối tượng tuân thủ thủ 
tục hành chính trong 
một năm.

Số lượng dự kiến: …………………………………………………………………………………………

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

14. Thông tin liên hệ để làm rõ nội 
dung các câu trả lời tại biểu mẫu này

Tên: 
…………………………………………………..…………………………………………………….......
.
Điện thoại: ………………………………………Email:….……………………………………



PHỤ LỤC III

(Kèm theo Quyết định số 6898/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng 
ban hành Quy định về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng)

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Dành cho cơ quan chủ trì soạn thảo)

A. THÔNG TIN CHUNG

Tên thủ tục hành chính (dự kiến)

Tên văn bản, dự thảo văn bản quy 
định thủ tục hành chính

Tên cơ quan, người có thẩm quyền 
ban hành văn bản

Lĩnh vực đánh giá

Tên cơ quan đánh giá

B. ĐỀ NGHỊ ĐỌC KỸ PHẦN HƯỚNG DẪN ĐIỀN BIỂU MẪU VÀ TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU 

1. Dự thảo văn bản quy định 
thủ tục hành chính này có phải 
là văn bản quy phạm pháp luật 
không? 

a) Có                            
b) Không                  
Nếu chọn b) thì thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp. 

2. Thủ tục hành chính này có 
được ban hành đúng thẩm 
quyền theo quy định tại Điều 8 
Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 
không?  

a) Từng bộ phận dưới đây của thủ tục hành chính quy định đúng thẩm quyền                  
 Tên thủ tục hành chính                                                                                       
 Trình tự                                                                                                               
 Cách thức thực hiện                                                                                            
 Hồ sơ                                                                                                                   
 Thời hạn giải quyết                                                                                             
 Đối tượng thực hiện                                                                                            
 Cơ quan thực hiện                                                                                               
 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính                                                                 
 Mẫu đơn, mẫu tờ khai                                                                                         



 Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính                                                          
 Phí, lệ phí                                                                                                            
b) Thủ tục hành chính quy định không đúng thẩm quyền                                        
Nếu chọn b) thì thủ tục hành chính này được ban hành sẽ không hợp pháp.

3. Nội dung của thủ tục hành 
chính này có trái với các quy 
định trong văn bản của cơ quan 
cấp trên hay không?

a) Có                                           b) Không    
c) Nếu chọn câu trả lời a), đề nghị nêu rõ nội dung nào trái với các quy định trong văn bản của cơ quan cấp 
trên: 
 Trình tự                                                                                                               
 Cách thức thực hiện                                                                                            
 Hồ sơ                                                                                                                   
 Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính                                                              
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính                                                                
 Mẫu đơn, mẫu tờ khai                                                                                         
 Yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính                                                          
 Khác: 

………………………………………………………………………………………………………………
d) Đề nghị ghi rõ điều, khoản và tên văn bản tương ứng của cơ quan cấp trên đối với câu trả lời c): 
………………..

4. Căn cứ pháp lý (nếu có) của 
thủ tục hành chính này có còn 
hiệu lực hay không ? 

a) Còn hiệu lực                                                                                                          
b) Hết hiệu lực (một phần hoặc toàn bộ)                                                                   
c) Không xác định được hiệu lực                                                                             
d) Nếu chọn câu trả lời a), đề nghị nêu rõ trích yếu, ngày tháng năm, tên của văn bản này: 
…………………………
e) Nếu chọn câu trả lời b), thì thủ tục hành chính này nếu được ban hành sẽ không hợp pháp.
g) Nếu chọn câu trả lời c), đề nghị nêu rõ lý do: ……………………….………………………………

5. Thông tin liên hệ để làm rõ nội 
dung các câu trả lời tại biểu mẫu này

Tên: …………………………………………………………Điện thoại: …………………………… 
Email:….…………………………………………………


