
Phụ lục IV
(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)

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Số: ……./QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Đà Nẵng, ngày …. tháng …. năm 20…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải 
quyết của sở X/UBND cấp huyện/UBND cấp xã thành phố Đà Nẵng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ ………. (tên văn bản quy phạm pháp luật có liên quan quy định về thủ 
tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ);

Xét đề nghị của Thủ trưởng đơn vị X (tên đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan quy định về thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi 
bỏ) và Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban 
hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế/thủ tục hành chính bị 
hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở X/UBND cấp huyện/UBND 
cấp xã thành phố Đà Nẵng. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... (đúng vào ngày 
VBQPPL quy định TTHC có hiệu lực) 

Điều 4. Chánh văn phòng UBND thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, 
UBND các quận, huyện, phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:                          CHỦ TỊCH



 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC 
THAY THẾ/ BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ THÀNH PHỐ ĐÀ 
NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số   6898  /QĐ-UBND 
ngày 10  tháng 8 năm của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/SỬA ĐỔI, 
BỔ SUNG HOẶC THAY THẾ/ BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC THẨM 
QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

STT Tên thủ tục hành chính
I. Lĩnh vực…

1 Thủ tục a

2 Thủ tục b

3 Thủ tục c

4 Thủ tục d

n …………………

II. Lĩnh vực…

1 Thủ tục đ

2 Thủ tục e

3 Thủ tục f

4 Thủ tục g

n …………………

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ X/UBND CẤP HUYỆN/UBND CẤP XÃ 
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

I. Lĩnh vực …
1. Thủ tục a
- Trình tự thực hiện:  
- Cách thức thực hiện:
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thời hạn giải quyết:
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:



- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Lệ phí (nếu có):
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a):
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
2. Thủ tục b 
- Trình tự thực hiện:  
- Cách thức thực hiện; 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thời hạn giải quyết:
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Lệ phí (nếu có):
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục b):
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
n. Thủ tục n 

II. Lĩnh vực …
1. Thủ tục đ
- Trình tự thực hiện:  
- Cách thức thực hiện; 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thời hạn giải quyết:
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Lệ phí (nếu có):
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục đ):
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
2. Thủ tục e 
- Trình tự thực hiện:  
- Cách thức thực hiện; 
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thời hạn giải quyết:
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Lệ phí (nếu có):



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục e):
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
n. Thủ tục n 
Ghi chú:
- Đối với những thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ngoài việc chứa 
đựng thông tin nêu trên cần phải xác định rõ bộ phận nào của thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay thế.
- Đối với những thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ, không phải thống kê theo nội 
dung nêu trên nhưng phải xác định rõ tên thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; trường 
hợp thủ tục hành chính đã được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, 
quyết định phải ghi rõ số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính; văn bản quy phạm pháp 
luật có quy định việc hủy bỏ hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính.



Phụ lục V
(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)

PHIẾU TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ QUA ĐIỆN THOẠI

1. Thông tin về cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị

Tên cá nhân, tổ chức 
phản ánh, kiến nghị:

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

Địa chỉ: …………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………………………………………………..
Email: …………………………………………………………..

2. Nội dung phản ánh, kiến nghị:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Số điện thoại gọi đến:………………………
Thời gian phản ánh, kiến nghị:…..giờ……. phút

Cán bộ tiếp nhận điện thoại
(Ký và ghi rõ họ tên)


