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VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Số 5813/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung 

áp dụng tại quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
_______________________ 

 

 BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUNG ÁP DỤNG TẠI QUẬN, HUYỆN 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5813/QĐ-UBND 

ngày 31 tháng 7 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng) 

 

VI. Lĩnh vực Thương mại 

1. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ 

tục.Trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân  bổ sung các 

thủ tục cần thiết theo yêu cầu 

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và 

Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân. 

 - Cách thức thực hiện:- Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu (theo 

mẫu); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế 

(có chứng thực); 

- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất 

một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ; 

- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bán lẻ gồm: 

+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu; 

+ Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc 

đồng sở hữu hoặc thuê mượn mặt bằng kinh doanh thời gian tối thiểu là 01 năm); 

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh 

doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời 

chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu); 

- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an 

toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật: 

a - Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy: 



   

3 CÔNG BÁO/Số 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 

38 + 39/Ngày 10-8-2009 

 

 

  * Đối với cơ sở là doanh nghiêp:  

  - Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC, 

  - Bản sao Biên bản kiểm tra an toàn PCCC do phòng cảnh sát PCCC Thành 

phố chứng nhận(có chứng thực) 

  * Đối với cơ sở là hộ cá thể, gia đình: 

  - Bản cam kết thực hiện các quy định về PCCC(chủ hộ tự lập, dựa vào chi tiết 

quy định tại Điều 4 Nghị định 35/CP) 

b - Các tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm: 

  - Đối với rượu sản xuất trong nước: Bản sao hợp lệ ”Giấy chứng nhận tiêu 

chuẩn sản phẩm” do sở y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận. 

  - Đối với rượu nhập khẩu: Bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản 

phẩm ” do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ y tế chứng nhận ; 

c- Các tài liệu liên quan bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật: 

   - Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

 - Lệ phí:       - Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: 300.000đ/điểm kinh doanh 

                      - Đối với hộ kinh doanh: 100.000đ/điểm kinh doanh 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc 

đại lý bán lẻ) rượu 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; 

- Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an 

toàn thực phẩm.  

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về “Sản xuất và 

kinh doanh rượu”. 

- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về “Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP” ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh rượu . 

- Công văn số 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc 

hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu. 

- Công văn hướng dẫn số: 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công 

thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT . 
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TÊN THƯƠNG NHÂN 
 

Số:        / 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

............. ngày...... tháng....... năm............ 

  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ  

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) RƯỢU 

(Ban hành kèm Thông tư số: 10/2008/TT-BCT  ngày  25  tháng  7   năm 2008) 

 

 

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1) 

 

Tên thương nhân:...................................................................................... 

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:............... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số......... ngày....... tháng....... 

năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đề nghị .…..........................................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán 

lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu tại các địa điểm: ............................................... (2) 

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 40/2008/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu, Thông tư 

số...../2008/TT-BCT ngày…   tháng…. năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP và các văn bản quy định về 

kinh doanh rượu. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

                                   Thương nhân 

(Họ và Tên, ký tên,  

đóng dấu - nếu có) 
 

 

 

 

 
Chú thích: 
(1): Tên cơ quan cấp Giấy phép  
(2): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại các điểm kinh doanh bán lẻ rượu 

 



   

5 CÔNG BÁO/Số 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 

38 + 39/Ngày 10-8-2009 

 

 

2. Thủ tục Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ tục; 

trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các thủ 

tục cần thiết theo yêu cầu 

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và Chuyển trả 

giấy phép cho tổ chức, cá nhân. 

 - Cách thức thực hiện :  Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công (theo mẫu); 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số 

thuế;(có chứng thực) 

- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam 

kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (có chứng thực) 

- Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu 

hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức,cá nhân sản xuất rượu thủ công 

cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai 

bên.;(có chứng thực) 

- Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; 

 - Số lượng hồ sơ : 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết : 15 ngày làm việc  

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính : Cá nhân và tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính : Giấy phép 

 - Lệ phí: - Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: 300.000đ/điểm sản xuất 

                 - Đối với hộ kinh doanh: 100.000đ/điểm sản xuất 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công 

(mục đích kinh doanh) 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. 

-  Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an 

toàn thực phẩm.  

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về “ Sản xuất và 

kinh doanh rượu”. 
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- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh rượu. 

- Công văn số: 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc 

hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu. 

- Công văn hướng dẫn số: 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công 

thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT . 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________ 

............. ngày...... tháng....... năm............ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP  

SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH 
(Ban hành kèm Thông tư số: 10/2008/TT-BCT  ngày  25  tháng  7   năm 2008) 

 

 

Kính gửi: Phòng ……….(1) UBND Quận (Huyện)….  

 

.......................................................................................................…(2) 

Trụ sở giao dịch:...............Điện thoại:......................... Fax:……………... 

Địa điểm sản xuất..................................................................................... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số........... ngày....... tháng....... 

năm......do.................................. cấp ngày........ tháng......... năm...................... 

Đề nghị Phòng ………………………(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công các loại:…………………………………………(3) 

Quy mô sản xuất..............................................................................(4) 

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số                       

40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư 

số......../2008/TT-BCT ngày...... tháng.... năm 2008 của Bộ Công Thương. Nếu sai xin 

chịu hoàn toàn  trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

Người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, chủ thể sản xuất 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Chú thích: 
(1) : Phòng Kinh tế hoặc Phòng Công thương  
(2): Tên tổ chức, cá nhân xin giấy phép. 
(3): Ghi cụ thể chủng loại rượu (rượu trắng, rượu vang...). 
(4): Ghi quy mô sản xuất. Đối với làng nghề ghi quy mô của làng nghề, số lượng thành viên tham gia 

làng nghề.  
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3. Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc 

lá 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ 

tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các 

thủ tục cần thiết theo yêu cầu 

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và 

Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân. 

 - Cách thức thực hiện: 

 Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm 

thuốc lá (theo mẫu); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, (có chứng thực);        

-  Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó 

ghi rõ địa điểm kinh doanh; 

- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá của thương nhân. 

 - Số lượng hồ sơ: 

  01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 

 15 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

 Cá nhân và tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

 Giấy phép 

 - Lệ phí: 

 
- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã: 300.000đ/điểm kinh doanh 

- Đối với hộ kinh doanh: 100.000đ/điểm kinh doanh 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 



   

9 CÔNG BÁO/Số 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 

38 + 39/Ngày 10-8-2009 

 

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm 

thuốc lá 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 -  Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh thuốc lá. 

- Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 về “Hướng dẫn thực hiện một 

số điều của Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ 

về sản xuất, kinh doanh thuốc lá” 

- Công văn số: 1263/SCT-QLTM ngày 05/12/2008 của Sở Công thương về 

việc cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá. 
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TÊN THƯƠNG NHÂN 

 

Số:        / 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

............. ngày...... tháng....... năm............ 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH BÁN LẺ  

(HOẶC ĐẠI LÝ BÁN LẺ) SẢN PHẨM THUỐC LÁ 
(Ban hành kèm Thông tư số: 14/2008/TT-BCT  ngày 25 tháng 11 năm 2008) 

 

Kính gửi: . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1) 

 

Tên thương nhân:...................................................................................... 

Trụ sở giao dịch:...................... Điện thoại:......................... Fax:............... 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số...............do.................................. cấp 

ngày........ tháng......... năm...................... 

Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản 

phẩm thuốc lá, cụ thể: 

- Được mua của các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá:  

.............................................................................(2) 

- Được bán lẻ sản phẩm thuốc lá tại các địa điểm sau: 

....................................................................................(3) 

Tôi xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 119/2007/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá, Thông 

tư số 14/2008/TT-BCT ngày 25 tháng 11 năm 2008 của Bộ Công Thương hướng dẫn 

thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP và các văn bản quy định về 

kinh doanh thuốc lá. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 

Thương nhân 

(Họ và Tên, ký tên, đóng dấu - nếu có) 
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4. Thủ tục Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do 

thay đổi nội dung 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ 

tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các 

thủ tục cần thiết theo yêu cầu 

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và 

Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân. 

 - Cách thức thực hiện :Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công (tự viết); 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã 

số thuế (có chứng thực); 

- Thủ tục xác nhận việc yêu cầu cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục 

đích kinh doanh). 

- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc 

bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cấp trước đây. 

- Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp 

nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu đã được cấp trước đây. 

- Bản sao hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

 - Lệ phí: 50.000 đồng/giấy phép 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. 

- Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về Sản xuất và 

kinh doanh rượu. 
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- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh rượu. 

- Công văn số: 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc 

hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu. 

- Công văn hướng dẫn số: 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công 

thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT. 

5. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do thay 

đổi nội dung 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ 

tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các 

thủ tục cần thiết theo yêu cầu 

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và 

Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân. 

 - Cách thức thực hiện :Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu 

(tự viết); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế 

(có chứng thực); 

- Thủ tục xác nhận việc yêu cầu cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại 

lý bán lẻ) rượu; 

- Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ đã 

được cấp trước đây; 

- Bản sao các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở 

hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê mượn mặt bằng kinh doanh thời gian tối thiểu là 01 

năm); 

- Bản sao các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy đã được 

cấp và cam kết trước đây; 

- Bản sao  hợp lệ “Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm” do Bộ y tế, sở y tế 

hoặc Trung tâm y tế chứng nhận; 

- Bản sao hồ sơ đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc  

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 
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 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

 - Lệ phí: 50.000 đồng/giấy phép 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường 

- Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an 

toàn thực phẩm   

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về Sản xuất và 

kinh doanh rượu. 

- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh rượu. 

- Công văn số: 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc 

hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu. 

- Công văn hướng dẫn số: 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công 

thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT.  

6. Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm 

thuốc lá do thay đổi nội dung 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ 

tục.Trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất-KD 

bổ sung các thủ tục cần thiết theo yêu cầu 

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và 

Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân. 

 - Cách thức thực hiện :Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản 

phẩm thuốc lá (tự viết); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chứng thực;        

- Thủ tục xác nhận việc yêu cầu cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại 

lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 

-  Bản sao văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, 

trong đó ghi rõ địa điểm kinh doanh; 

- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá của thương nhân. 
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 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

 - Lệ phí: 50.000 đồng/giấy phép 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 -  Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá. 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh thuốc lá. 

- Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh thuốc lá. 

- Công văn số 1263/SCT-QLTM ngày 05/12/2008 của Sở Công thương về việc 

cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá  

7. Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu do hết 

hạn 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ 

tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các 

thủ tục cần thiết theo yêu cầu 

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và 

Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân. 

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu 

(tự viết); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế 

(có chứng thực); 

- Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu đã được Phòng Kinh 

tế cấp trước đây; 

- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất 

một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ; 
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- Hồ sơ về địa điểm kinh doanh bán lẻ gồm: 

+ Địa chỉ và mô tả khu vực kinh doanh rượu; 

+ Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc 

đồng sở hữu hoặc thuê mượn mặt bằng kinh doanh thời gian tối thiểu là 01 năm); 

- Bảng kê thiết bị kiểm tra và điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm trong khu vực kinh 

doanh rượu (để bảo đảm khu vực kinh doanh luôn thoáng, mát và tránh được mặt trời 

chiếu trực tiếp vào sản phẩm rượu); 

- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy, về vệ sinh an 

toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật: 

a- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy: 

* Đối với cơ sở là doanh nghiêp:  

- Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC; 

- Bản sao Biên bản kiểm tra an toàn PCCC do phòng cảnh sát PCCC Thành 

phố chứng nhận(có chứng thực). 

* Đối với cơ sở là hộ cá thể, gia đình: 

- Bản cam kết thực hiện các quy định về PCCC (chủ hộ tự lập, dựa vào chi tiết 

quy định tại Điều 4 Nghị định 35/CP). 

b- Các tài liệu liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm: 

- Đối với rượu sản xuất trong nước: Bản sao hợp lệ ”Giấy chứng nhận tiêu 

chuẩn sản phẩm” do sở y tế hoặc Trung tâm y tế chứng nhận; 

- Đối với rượu nhập khẩu: Bản sao hợp lệ “ Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản 

phẩm ” do Cục an toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ y tế chứng nhận . 

c- Các tài liệu liên quan bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật: 

- Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc  

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

 - Lệ phí: 50.000 đồng/giấy phép 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. 

- Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an 

toàn thực phẩm.  

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về Sản xuất và 

kinh doanh rượu 
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- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh rượu 

- Công văn số: 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc 

hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu 

- Công văn hướng dẫn số: 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công 

thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT 

8. Thủ tục Cấp đổi giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) do 

hết hạn 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ 

tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các 

thủ tục cần thiết theo yêu cầu 

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và 

Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân. 

 - Cách thức thực hiện : Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép sản xuất rượu thủ công (tự viết); 

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã 

số thuế (có chứng thực);  

- Giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích kinh doanh) đã được UBND cấp 

huyện cấp trước đây. 

- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc 

bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (có chứng thực); 

- Bản sao các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp 

nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức,cá nhân sản xuất rượu 

thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán 

giữa hai bên (có chứng thực); 

- Bản đăng ký cam kết bảo vệ môi trường; 

 - Số lượng hồ sơ:01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

 - Lệ phí: 50.000 đồng/giấy phép 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 
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 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bảng đăng ký cam kết bảo vệ môi trường. 

- Bảng cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy chứng nhận vệ sinh an 

toàn thực phẩm. 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định 40/2008/NĐ-CP  ngày 07/4/2008 của Chính phủ về Sản xuất và 

kinh doanh rượu 

- Thông tư 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh rượu 

- Công văn số 890/SCT-QLTM ngày 24/9/2008 của Sở Công thương về việc 

hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất kinh doanh rượu 

- Công văn hướng dẫn số 10966/BCT-TTTN ngày 14/11/2008 của Bộ Công 

thương về việc hướng dẫn thực hiện TT 10/2008/TT-BCT  

9. Thủ tục Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm 

thuốc lá do hết hạn 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

- Bước 2: Phòng Kinh tế trực tiếp nhận hồ sơ, chuyên viên kiểm tra hồ sơ thủ 

tục; trường hợp nếu hồ sơ thiếu thủ tục thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung các 

thủ tục cần thiết theo yêu cầu 

- Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký giấy phép và 

Chuyển trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân. 

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản 

phẩm thuốc lá (tự viết); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực);        

- Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá đã được 

Phòng Kinh tế cấp trước đây. 

- Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá, trong đó 

ghi rõ địa điểm kinh doanh; 

- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá của thương nhân. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức 
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 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

 - Lệ phí: 50.000 đồng/giấy phép 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 - Văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh thuốc lá. 

- Thông tư 14/2008/TT-BCT ngày 25/11/2008 về Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 119/2007NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về 

sản xuất, kinh doanh thuốc lá. 

- Công văn số: 1263/SCT-QLTM ngày 05/12/2008 của Sở Công thương về 

việc cấp Giấy phép kinh doanh thuốc lá 

 

VII. Lĩnh vực Thủy sản 

1. Thủ tục Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu 

dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên; Hỗ 

trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh 

bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản. 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: UBND hoặc Hội nông dân các cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Phòng Kinh tế tiếp nhận kiểm tra xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và 

UBND cấp huyện phê duyệt. 

- Bước 3: Giao trả kết quả phê duyệt. 

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại phòng Kinh tế  

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và Bảo hiểm tai nạn 

thuyền viên của ngư dân 

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Bản sao có chứng thực) 

- Số chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá 

- Giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá và bảo hiểm tai nạn thuyền viên. 

- Hợp đồng lao động 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức 
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 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị hỗ trợ  kinh phí mua bảo hiểm thân tàu 

và bảo hiểm tai nạn thuyền viên 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định 289 ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một 

số chính sách hỗ trợ cho ngư dân tham gia khai thác trên biển.  

- Thông tư số 35/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ tài chính về hướng dẫn thực 

hiện Quyết định 289/QĐ-TTg  

- Thông tư số 71/TT-BTC ngày 30/7/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực 

hiện Quyết định 965/QĐ-TTg. 

- Công văn số 2913/UBND –KTTH ngày 19/5/2008 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về Triển khai thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ.  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________ 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ MUA BẢO HIỂM THÂN TÀU 

VÀ BẢO HIỂM TAI NẠN THUYỀN VIÊN CỦA NGƯ DÂN 
(Ban hành kèm Thông tư số: 35/2008/TT-BCT  ngày 25 tháng 4 năm 2008) 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn................................... 

 

 

Tôi tên là: ............................................................................................ 

Số chứng minh nhân dân:...................Ngày cấp.........Nơi cấp........................ 

Địa chỉ: .......................................................................................................... 

Là chủ tàu có số đăng lý:............................................................................... 

Công suất máy chính: .................................................................................... 

Nghề khai thác:............................................................................................... 

Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn 

thuyền viên năm 200.... cho chiếc tàu số ................................................... 

Số tiền mua bảo hiểm thân tàu là: ................................................................. 

Số tiền đề nghị hỗ trợ 30% là: ....................................................................... 

Số tiền mua bảo hiểm tai nhạn thuyền viên là ....................................... 

cho................................... lao động trên tàu 

Số tiền  đề nghị hỗ trợ bảo hiểm tai nạn thuyền viên là.................................. 

Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn 

thuyền viên năm 200.... với số tiền là: .............................................. 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG    .. ngày .... tháng.... năm ..... 

- Ông (bà)......................... là chủ tàu                Người làm đơn 

số ...................... hiện đang cư trú hợp           (Ký, ghi rõ họ tên) 

pháp tại địa phương và đang hoạt động  

thường xuyên trên biển  

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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2. Thủ tục Hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu mới của ngư dân 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: UBND hoặc Hội nông dân các cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định 

- Bước 2: Phòng Kinh tế tiếp nhận kiểm tra xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và 

UBND cấp huyện phê duyệt. 

- Bước 3: Giao trả kết quả phê duyệt. 

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại phòng Kinh tế  

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu cá của ngư dân 

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Bản sao có chứng thực) 

- Số chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá 

- Giấy chứng nhận bảo hiểm tàu cá và bảo hiểm tai nạn thuyền viên. 

-Tàu mua mới, đóng mới phải có máy mới 100% và đạt tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật 

theo quy định của Bộ NN và phát triển nông thôn. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá, thay máy tàu mới của ngư dân 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành một số chính sách hỗ trợ cho ngư dân tham gia khai thác trên biển.  

- Quyết định 1381/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 06/5/2008 của Bộ NN và PTNT 

về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức KTKT đối với tàu cá được hỗ trợ theo Quyết 

định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng chính phủ. 

- Thông tư số 35/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực 

hiện Quyết định 289/QĐ -TTg và Thông tư số 71/TT-BTC ngày 30/7/2008 của Bộ 

Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định 965/QĐ-TTg.  
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- Công văn số 2913/UBND –KTTH ngày 19/5/2008 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về Triển khai thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ.  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                 ——————— 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ MUA MỚI, ĐÓNG MỚI TÀU CÁ,  

THAY MÁY TÀU MỚI CỦA NGƯ DÂN 
(Ban hành kèm Thông tư số: 35/2008/TT-BCT  ngày 25 tháng 4 năm 2008) 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn................................... 

 

 

Tôi tên là: ....................................................................................................... 

Số chứng minh nhân dân:..................Ngày cấp..........Nơi cấp........................ 

Địa chỉ: .......................................................................................................... 

Là chủ tàu có số đăng lý:............................................................................... 

Công suất máy chính: .................................................................................... 

Nghề khai thác:............................................................................................... 

Trong thời gian qua, tôi đã thực hiện đóng mới, mua mới (hoặc thay máy tàu mới) 

của chiếc tàu số .......................................................................................  

Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu, thay máy tàu mới 

năm 200.... với số tiền là: .................................................................. 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG      ... ngày .... tháng... năm ... 

- Ông (bà)......................... là chủ tàu                Người làm đơn 

số ...................... hiện đang cư trú hợp           (Ký, ghi rõ họ tên) 

pháp tại địa phương và đang hoạt động  

thường xuyên trên biển  

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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3. Thủ tục Hỗ trợ về dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc 

tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: UBND hoặc Hội nông dân các cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định. 

- Bước 2: Phòng Kinh tế tiếp nhận kiểm tra xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và 

UBND cấp huyện phê duyệt. 

- Bước 3: Giao trả kết quả phê duyệt. 

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại phòng Kinh tế  

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu 

- Giấy phép khai thác thủy sản (Bản sao có chứng thực) 

- Số chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá (bản sao chứng thực) 

- Đối với tàu 90cv trở lên phải có giấy chứng nhận BH tai nạn thuyền viên còn 

hiệu lực đến ngày chủ tàu lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

- Báo cáo hoạt động chuyến biển có xác nhận của Đồn Biên phòng (bản sao 

chứng thực). 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu của ngư dân 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành một số chính sách hỗ trợ cho ngư dân tham gia khai thác trên biển.  

  - Thông tư số 35/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ tài chính về hướng dẫn 

thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg và Thông tư số 71/TT-BTC ngày 30/7/2008 của 

Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Quyết định 965/QĐ-TTg. 

- Công văn số 2913/UBND-KTTH ngày 19/5/2008 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về Triển khai thực hiện Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ.  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                 —————— 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ VỀ DẦU CỦA NGƯ DÂN 
(Ban hành kèm Thông tư số: 35/2008/TT-BCT  ngày 25 tháng 4 năm 2008) 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn................................... 

 

 

Tôi tên là: ....................................................................................................... 

Số chứng minh nhân dân:..............Ngày cấp..............Nơi cấp........................ 

Địa chỉ: .......................................................................................................... 

Là chủ tàu có số đăng lý:............................................................................... 

Công suất máy chính: .................................................................................... 

Nghề khai thác:............................................................................................... 

Trong thời gian qua, tôi đã đánh bắt hải sản trên biển từ ngày ................... đến 

ngày .................................................................................................................  

Tổng số .................................. ngày  

Căn cứ theo Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ, tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ về dầu đợt ..... năm 2008 với số tiền là: 

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

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG     .. ngày .... tháng.... năm .... 

- Ông (bà)......................... là chủ tàu                Người làm đơn 

số ...................... hiện đang cư trú hợp           (Ký, ghi rõ họ tên) 

pháp tại địa phương và đang hoạt động  

thường xuyên trên biển  

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 

Xác nhận tàu số ......................... có thời gian hoạt động  

trên biển từ ngày...................... đến ngày .................... 

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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4. Thủ tục Cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 

20cv. 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định 

- Bước 2: Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận trực tiếp xử lý. 

- Bước 3: Chuyên viên kiểm tra hồ sơ; trường hợp nếu hồ sơ cần bổ sung thì 

trả lại Tổ một cửa hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tổ chức, cá nhân để 

hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện 

ký. 

- Bước 5: Sau thời gian xử lý hồ sơ, chuyên viên trả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân. 

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ một cửa. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản  

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.  

- Đơn báo mất có xác nhận của cơ quan công an hoặc Giấy phép cũ  (nếu đổi 

do rách giấy phép) 

 - Số lượng hồ sơ :01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết :02 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép 

 - Lệ phí :20.000 đồng/giấy phép 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản (đối 

với tàu cá dưới 20cv) 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an 

toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản 

- Nghị định 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về “quản lý hoạt 

động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển” 

- Thông tư số 02./2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản về “hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CPngày 19/5/2005 của Chính phủ về “đảm 

bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển”  
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- Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 03/4/2007 của UBND thành phố Đà 

Nẵng v/v phê duyệt phương án quản lý tàu cá có công suất dưới 20cv trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

- Quyết định số 8329/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND thành phố Đà 

Nẵng v/v “Ban hành Chương trình Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố đến năm 

2010, định hướng đến năm 2020”  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________ 

 
…….. ngày ……. tháng ……… năm ……… 

 

ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN 

(Ban hành kèm Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006) 

 

Kính gửi : ………………………………………… 

 

Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ……………………… 

Nơi thường trú : …………………………………………………………… 

Số chứng minh nhân dân : ………………………………………………… 

Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ........................ ngày cấp ......................, 

 nơi cấp ……………………………………………………………................ 

Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số : …………., được cấp ngày ….. 

tháng ……. năm …….; hết thời hạn sử dụng vào ngày …. tháng… năm ….. 

Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại) : …………......... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

 Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

đổi/cấp lại Giấy phép khai thác thủy sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động 

khai thác thủy sản. 

 

 Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi 

trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 
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5. Thủ tục Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất 

dưới 20cv. 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định 

- Bước 2: Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận trực tiếp xử lý. 

- Bước 3: Chuyên viên kiểm tra hồ sơ.Trường hợp nếu hồ sơ cần bổ sung thì 

trả lại Tổ 1 cửa hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của tổ chức, cá nhân để hướng 

dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. 

- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện 

ký. 

- Bước 5: Sau thời gian xử lý hồ sơ, chuyên viên trả hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa 

để chuyển trả cho tổ chức, cá nhân 

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Tổ 1 cửa UBND cấp huyện 

 - Thành phần hồ sơ: - Đơn đề nghị gia hạn giấy phép khai thác thủy sản  

                                    - Giấy phép khai thác thủy sản cũ 

 - Số lượng hồ sơ : 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết : 02 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép 

 - Lệ phí:20.000 đồng/giấy phép 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (đối với 

tàu cá dưới 20cv) 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an 

toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản 

- Nghị định 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về “quản lý hoạt 

động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển” 

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản về “hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CPngày 19/5/2005 của Chính phủ về “đảm 

bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển” 

- Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 03/4/2007 của UBND thành phố Đà 

Nẵng v/v phê duyệt phương án quản lý tàu cá có công suất dưới 20cv trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 
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- Quyết định số 8329/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND thành phố Đà 

Nẵng v/v “Ban hành Chương trình Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố đến năm 

2010, định hướng đến năm 2020”  

- Công văn số 1684/UBND-KTN ngày 25/3/2008 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc “Giấy phép khai thác hải sản đối với tàu cá có công suất dưới 20cv”  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phục 
_______________________________ 

 
…… ngày ….. tháng …. năm ….. 

 

ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN 
(Ban hành kèm Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006) 

 

Kính gửi : ……………………………………………….. 

 

 

Tên chủ tàu : ………………………… Điện thoại : ………………………. 

Nơi thường trú : ……………………………………………………………. 

Số chứng minh nhân dân : …………………………………………………. 

Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ................. ngày cấp ............................... 

nơi cấp …………………………………………………………………………. 

Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số : ………., được cấp ngày …… 

tháng ….. năm ……..; hết thời hạn sử dụng vào ngày ….. tháng .....  năm ……… 

 

 Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản 

gia hạn Giấy phép khai thác thủy sản lần thứ …….  để tàu của tôi tiếp tục được phép 

hoạt động khai thác thủy sản. 

 

 Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi 

trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 

 

Đại diện chủ tàu  
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6. Thủ tục Cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv. 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện 

tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Bộ phận trực tiếp xử lý hồ sơ phòng Kinh tế. 

- Bước 3: Chuyên viên theo dõi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế; yêu cầu bổ 

sung hồ sơ nếu chưa đầy đủ hợp lệ. 

- Bước 4: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng và UBND cấp huyện 

ký và trả hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả để chuyển trả cho tổ chức, cá 

nhân. 

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết 

quả thuộc văn phòng UBND cấp huyện. 

- Thành phần hồ sơ:  - Tờ khai đề nghị cấp phép khai thác hải sản.  

                         - Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (Bản sao có chứng thực) 

                                     - CMND, hộ khẩu (bản sao) 

 - Số lượng hồ sơ : 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết : 04 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép 

 - Lệ phí:40.000 đồng/giấy phép 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Tờ khai đề nghị cấp  phép khai thác thủy sản (đối với 

tàu cá dưới 20cv) 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 của Chính phủ về đảm bảo an 

toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản 

- Nghị định 123/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 của Chính phủ về “quản lý hoạt 

động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển” 

- Thông tư số 02./2007/TT-BTS ngày 13/7/2007 của Bộ Thủy sản về “hướng 

dẫn thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CPngày 19/5/2005 của Chính phủ về “đảm 

bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động trên biển” 

- Quyết định số 2462/QĐ-UBND ngày 03/4/2007 của UBND thành phố Đà 

Nẵng v/v phê duyệt phương án quản lý tàu cá có công suất dưới 20cv trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 
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- Quyết định số 8329/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của UBND thành phố Đà 

Nẵng v/v “Ban hành Chương trình Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thành phố đến năm 

2010, định hướng đến năm 2020”  

- Công văn số 1684/UBND-KTN ngày 25/3/2008 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc “Giấy phép khai thác hải sản đối với tàu cá có công suất dưới 20cv”  
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

 
………… ngày ………. tháng …….. năm …….. 

 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THUỶ SẢN 

(Ban hành kèm Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20/3/2006) 

 

Kính gửi : ………………………………………………… 

 

Tên chủ tàu : ……………………………… Điện thoại : ……………………. 

Số chứng minh nhân dân : ……………………………………………………. 

Nơi thường trú : ……………………………………………………………….. 

Đề nghị Cơ quan quản lý nhà nước về Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp 

Giấy phép khai thác thủy sản với nội dung đăng ký như sau : 

 Tên tàu : ………………………………; Loại tàu ………………………. 

 Số đăng ký tàu : …………………………………………………………. 

 Năm, nơi đóng tàu : ……………………………………………………… 

 Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có) ......................... ngày cấp ............., nơi cấp 

……………………………………………………………………………… 

 Máy chính : 

TT Ký hiệu máy Số máy Công suất định mức 

(CV) 

Ghi chú 

No 1     

No 2     

No 3     

 Ngư trường hoạt động ……………………………………………………. 

 Cảng, bến đăng ký cập tàu : ……………………………………………… 

 Nghề khai thác chính : ………………… Nghề phụ : …………………… 

 Tên đối tượng khai thác chính : ………………………………………….. 

 Mùa khai thác chính : từ tháng ….. năm ….. đến tháng ….. năm ……….. 

 Mùa khai thác phụ : từ tháng ……. năm ……. đến tháng …… năm ……. 

 Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm : ………………………… 

 Phương pháp bảo quản sản phẩm : ……………………………………….. 

 Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung đã đăng ký 

và chấp hành đúng các quy định của pháp luật. 

 

Người làm đơn (Chủ tàu) 
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VIII. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

1. Thủ tục Xác nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và 

xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy 

đủ); 

- Bước 3: Bộ phận chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định trình UBND cấp 

huyện thẩm định và phê duyệt. Sau đó hồ sơ được chuyển về Sở Lao động thương 

binh và xã hội thành phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết; 

- Bước 4: Nhận kết quả và chuyển giao cho Công chức cấp xã. 

 - Cách thức thực hiện :Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội UBND cấp huyện. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất (cá nhân tự viết), có xác nhận của 

UBND cấp xã; 

- Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội; 

- Công văn đề nghị của UBND cấp xã và danh sách trích ngang những người 

đề nghị hưởng trợ cấp đột xuất (đối với 1 tổ chức, tập thể); 

- Phiếu chi tiền của UBND cấp xã đã hỗ trợ. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách 

trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội  

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2000 về hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP 

- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp 

các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI 
   (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007) 

 

Hôm nay, vào hồi .........giờ..........ngày ............tháng...........năm 200.. 

tại .................................................................................................................. 

 

 Chúng tôi, gồm: 

1. Ông (bà)............................................Chủ tịch UBND xã ......................... 

     Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội 

2. Ông (bà) .......................... Công chức LĐTBXH, thường trực Hội đồng; 

3. Ông (bà).....................................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên; 

4. Ông (bà) .................................... Đại diện................................. Thành viên; 

5. Ông (bà) ...................................  Đại diện................................. Thành viên; 

6. Ông (bà) ............................... .... Đại diện................................. Thành viên; 

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

  đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà 

xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau: 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................ 

Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau: 

a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào 

Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội): 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa 

vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội): 

1. ......................................................................................................................... 

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

2. ......................................................................................................................... 

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

 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm 

quyền quyết định. 

          Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200..... 

Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-

Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản. 

 

       Thư ký Hội đồng                                                          Chủ tịch Hội đồng 

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)   
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2. Thủ tục Giải quyết hồ sơ đối tượng xã hội hưởng trợ cấp thường xuyên 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và 

xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy 

đủ); 

- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp 

trình lãnh đạo phòng, trình UBND cấp huyện ký Quyết định giải quyết;   

- Bước 4: Chuyển giao kết quả cho công chức cấp xã. 

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Lao động - Thương binh và xã 

hội UBND cấp huyện. 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, có xác nhận của thôn và UBND cấp xã;   

- Sơ yếu lý lịch của cá nhân hưởng trợ cấp (mẫu số 1d); 

- Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền đối với người tâm thần, người 

nhiễm HIV/AIDS hoặc người tàn tật; 

- Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội 

 - Số lượng hồ sơ:01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết:Theo đợt. 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội. 

                                                  - Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách 

trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội  

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2000 về hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP  
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- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp 

các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

- Hướng dẫn 03/HD-SLĐTBXH ngày 07/4/2008 của Sở LĐ-TB&XH hướng 

dẩn thực hiện một số điều của Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 

của UBND thành phố về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT DUYỆT TRỢ CẤP XÃ HỘI 
   (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007) 

 

  

Hôm nay, vào hồi .........giờ..........ngày ............tháng...........năm 200.. 

tại ................................................................................................................... 

 

 Chúng tôi, gồm: 

1. Ông (bà).............................................Chủ tịch UBND xã ......................... 

     Chủ tịch Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội 

2. Ông (bà) ................................... Công chức LĐTBXH, thường trực Hội đồng; 

3. Ông (bà).....................................Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã, Thành viên; 

4. Ông (bà) .................................... Đại diện................................. Thành viên; 

5. Ông (bà) ...................................  Đại diện................................. Thành viên; 

6. Ông (bà) ............................... .... Đại diện................................. Thành viên; 

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

  đã họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào Nhà 

xã hội, Cơ sở bảo trợ xã hội) để xem xét những nội dung sau: 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

3. ........................................................................................................................ 

Hội nghị đã thống nhất một số kết luận sau: 

a) Các trường hợp đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa vào 

Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội): 

1. ......................................................................................................................... 

2. ......................................................................................................................... 

b) Các trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn hưởng trợ cấp (thường xuyên, đột xuất hoặc đưa 

vào Nhà xã hội, cơ sở bảo trợ xã hội): 

1. ......................................................................................................................... 

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

2. ......................................................................................................................... 

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

 Hội nghị nhất trí đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã xem xét, đề nghị cấp có thẩm 

quyền quyết định. 

          Hội nghị kết thúc hồi .........giờ......ngày........tháng......năm 200..... 

Biên bản này được làm thành 04 bản, gửi UBND huyện 02 bản (qua Phòng Nội vụ-

Lao động-Thương binh và Xã hội) và lưu tại xã 02 bản. 

 

    Thư ký Hội đồng                                                        Chủ tịch Hội đồng 

    (Ký, ghi rõ họ tên)                                            (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.......................  ngày        tháng      năm 200 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI 
(dùng cho cá nhân, hộ gia đình) 

   (Ban hành kèm theo Thông tư số: 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007) 

 

Kính gửi:  -  Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)....................................... 

                 -   Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)...................... 

                Tỉnh, thành phố...................................................................................... 

 

Tên tôi là: ......................................................................... Nam, nữ.................... 

Sinh ngày....................tháng.......................năm....................................................... 

Quê quán: ......................................................................................................................... 

Hiện có hộ khẩu thường trú tại ............................................................................................. 

       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)........................... 

       Tỉnh........................................................................................................................... 

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng........................................................... 

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

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

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

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

        Vậy tôi làm đơn này đề nghị .................................................................................... 

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

 
Xác nhận của Trưởng thôn, 

xác nhận trường hợp ông (bà).................. 

nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện  

xem xét cho ..............................................                         

               (Ký, ghi rõ họ tên)                                            

 

Người viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã 

UBND xã........................................ 

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở 

UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã 

từ ngày.... tháng....năm 200.. đến ngày... tháng.... năm 200... 

đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định. 

Chủ tịch UBND xã 
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3. Thủ tục Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng hộ nghèo 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm 

tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; 

- Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho cá nhân. 

 - Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động - 

Thương binh và xã hội cấp huyện. 

 - Thành phần hồ sơ: 

-  Hộ gia đình tự viết đơn theo nội dung yêu cầu (tuỳ theo mỗi loại); 

-  Để có cơ sở đối chiếu trước khi cấp xác nhận yêu cầu cá nhân xuất trình các 

loại giấy tờ sau: 

     + Sổ chứng nhận hộ nghèo còn trong chương trình. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào đơn  

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp 

các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

4. Thủ tục Đề nghị tu sửa nhà ở cho đối tượng chính sách 

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn và nộp tại phòng Lao 

động thương binh và xã hội cấp huyện; 

Bước 3: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra 

hồ sơ, cử Công chức đi kiểm tra thực tế; 

Bước 4: Tham mưu trình lãnh đạo UBND cấp huyện ra quyết định. 

 - Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện 
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 - Thành phần hồ sơ:- Cá nhân có đơn đề nghị và được UBND cấp xã xác nhận vào 

đơn  

 - Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: Theo đợt 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định 117/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 25/7/2007 của Thủ Tướng 

Chính Phủ về việc sữa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 118/QĐ-TTg ngày 

27/02/1996 của Thủ tướng Chính Phủ về việc hỗ trợ nguời có công với cách mạng 

cải thiện nhà ở  

- Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính Phủ 

về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng tám năm 1945 

cải thiện nhà ở 

5. Thủ tục Giải quyết chế độ ưu đãi giáo dục-đào tạo theo quyết định 

19/2008/QĐ-UBND  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân  làm đơn và có xác nhận của nhà trường đối với học sinh, 

sinh viên đang học; 

- Bước 2: UBND xã xác nhận đối tượng thuộc nhóm nào trong quyết định 

19/2008/QĐ-UBND; 

- Bước 3: Công chức phòng thẩm định, trình UBND cấp huyện ký. 

 - Cách thức thực hiện:Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp 

huyện  

 - Thành phần hồ sơ:- Đơn xin hỗ trợ tiền ưu đãi của học sinh, sinh viên có xác nhận 

của nhà trường (tự viết) 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: Mỗi năm một lần  

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 
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 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các đối 

tượng bảo trợ xã hội của Chính phủ 

- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17 tháng 03 năm 2008 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ cấp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng 

6. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết hỗ trợ miễn, giảm học phí đối với học sinh 

là con các hộ nông dân trong diện thu hồi đất sản xuất.  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm 

tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; 

- Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho cá nhân 

để nộp cho nhà trường. 

 - Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động 

thương binh và xã hội cấp huyện. 

 - Thành phần hồ sơ: 

-  Đơn đề nghị xét miễn (hoặc giảm) tiền học phí có chính quyền địa phương 

xác nhận; 

-  Bản sao Quyết định thu hồi đất sản xuất; 

- Xuất trình hộ khẩu đối với chính quyền địa phương và phòng Lao động -

thương binh và xã hội để được xác nhận vào đơn. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: Theo đợt (mỗi năm học) 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Xác nhận vào đơn để nhà trường giải quyết 

miễn giảm. 

 - Lệ phí: Không có 



   

44 CÔNG BÁO/Số 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 

38 + 39/Ngày 10-8-2009 

 

 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 
Đơn đề nghị xét miễn (hoặc giảm) tiền học phí  (mẫu kèm theo Hướng dẫn liên 

ngành 3789/HDLN TC-GD&ĐT-LĐTBXH) 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- HD liên ngành số 2965/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH ngày 15/9/2005 về 

việc thực hiện miễn, giảm học phí đối với học sinh là con các hộ nông dân trong diện 

thu hồi đất sản xuất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng  

- HD liên ngành số 3789/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH ngày 16/11/2005 

của Sở Tài chính-Giáo dục & Đào tạo-Lao động- thương binh và xã hội về việc bổ 

sung sửa đổi Hướng dẫn Liên ngành số 2965/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH  

- Công văn số 1706/GDĐT-KHTC ngày 18/8/2006 của sở Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục thực hiện QĐ 41/2005  

- Quyết định 65/2005/QĐ-UBND của UBND thành phố về miễn, giảm học phí 

cho học sinh hộ nghèo và hộ thu hồi đất sản xuất 

- Quyết định 31/2008/QĐ-UBND của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung 

một số quy định của Đề án hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, giải quyết việc làm, ổn 

định đời sống đối với đối tượng trong diện thu hồi đất sản xuất, di dời, giải tỏa trên 

địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 65/2005/QĐ-UBND của UBND thành 

phố 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÉT MIẾN (HOẶC GIẢM) TIỀN HỌC PHÍ 

 

Kính gửi:    - Ông (bà) Chủ tịch UBND xã (phường)…………………..…… 

                    - Ông (bà) Trưởng phòng LĐ-TBXH .............................................  

                    - Ông (bà) Hiệu trưởng Trường ......................................................  

Tôi tên là: ............................................................................................................  

Hiện trú tại số nhà:…………………… Phường (xã) ........................................  

Quận (huyện) …………………… .....................................................................  

Là phụ huynh em: ...............................................................................................  

Học sinh lớp: …………………………. Năm học: ............................................  

Gia đình tôi thuộc diện hộ dân dân có diện tích đất sản xuất nông nghiệp là ……….. 

m2, nay Nhà nước thu hồi ……….m2, chiếm tỉ lệ………..% 

 

Căn cứ Quyết định số 65/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của UBND thành phố 

Đà Nẵng, văn bản hướng dẫn của liên ngành Tài chính – Giáo dục và Đào tạo – Lao 

động Thương binh và Xã hội, tôi làm đơn này đề nghị Chủ tịch UBND xã (phường) 

xác nhận và Hiệu trưởng các trường xét miễn (giảm) cho con em gia đình chúng tôi 

theo quy định của UBND thành phố. 

 

(Các hồ sơ có liên quan đính kèm) 

 

Xác nhận của UBND phường (xã) 

…………………………………………… 

 

Xác nhận học sinh: ………………………. 

Là con ông (bà): …………………………. 

Trú tại số nhà: …….. đường: ………......... 

……………… tổ dân phố (thôn)………… 

Là hộ nông dân có diện tích đất sản xuất thu 

hồi là…..m2, tỷ lệ thu hồi….% 

 

…………. ngày….. tháng …..năm……… 

CHỦ TỊCH 

 

 

…………. ngày….. tháng …..năm….. 

 

Người làm đơn 

 

 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Phòng LĐ-TB&XH 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

 
(Ban hành kèm Hướng dẫn liên ngành 3789/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTBXH ngày 16/11/2005) 
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7. Thủ tục Rà soát hộ nghèo hàng năm  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: UBND cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm 

tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; 

- Bước 3: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện  tổ chức phúc tra, 

tổng hợp, tham mưu tờ trình trình UBND cấp huyện,  huyện phê duyệt hộ thoát nghèo 

và hộ nghèo mới. 

 - Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động 

thương binh và xã hội cấp huyện 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Danh sách kết quả nhận dạng nhanh hộ có khả năng thoát nghèo do thôn lập 

(mẫu T1+ T2); 

- Phiếu rà soát hộ nghèo hàng năm do UBND cấp xã lập (mẫu số 3); 

- Biên bản Hội nghị thôn (mẫu số 4); 

- Tờ trình đề nghị của UBND cấp xã. 

 - Số lượng hồ sơ: 02 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 

- Mẫu danh sách (mẫu T1+ T2); 

- Phiếu rà soát hộ nghèo (mẫu số 3); 

- Biên bản Hội nghị thôn (mẫu số 4). 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/2/2007 của Bộ Lao động 

thương binh và xã hội về quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm  
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8. Thủ tục Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng bảo trợ xã hội theo 

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và 

xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy 

đủ); 

- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tham mưu 

Quyết định  UBND cấp huyện thẩm định, giải quyết; 

- Bước 4: Công chức cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động thương binh và 

xã hội cấp huyện. 

 - Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động 

thương binh và xã hội cấp huyện 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng (mẫu 1A);  

- Giấy báo cắt chế độ do UBND cấp xã xác lập; 

- Giấy khai tử; 

- Sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ mai táng (mẫu 1A);   

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách 

trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội 

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ  LĐTBXH 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính 

phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội 

- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp 

các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.........................ngày        tháng      năm 200 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

HỖ TRỢ MAI TÁNG PHÍ ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 
(Ban hành kèm Thông tư: 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007) 

 

 

Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)................................................. 

                 -   Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)................................ 

                Tỉnh, thành phố............................................................................... 

 

Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ................................ 

       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)..................... 

       Tỉnh..................................................................................................................... 

có quan hệ với người chết: ........................................................................................ 

 đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ....................................................................... 

là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày        tháng     năm  200...   

tại .......................................................................... (giấy chứng tử số............. 

ngày       tháng       năm 200..  do UBND xã ......................................cấp). 

 

Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng cho 

........................................................... nêu trên. 

 

 Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách 

nhiệm. 

 

Xác nhận của Trưởng thôn, 

xác nhận trường hợp ông (bà)........... 

nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện 

xem xét hỗ trợ kinh phí mai táng. 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Người viết đơn 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã 

UBND xã............................................................. 

xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị UBND huyện 

hỗ trợ kinh phí mai táng cho .......................................... 

theo quy định. 

                    Chủ tịch UBND xã 

                     (ký tên, đóng dấu) 
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9. Thủ tục Thủ tục Cấp giấy giới thiệu di chuyển đối tượng bảo trợ xã hội- Nghị 

định số 67/2007/NĐ-CP  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và 

xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy 

đủ); 

- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và trình lãnh 

đạo phòng ký cấp Giấy giới thiệu di chuyển đến nơi cư trú mới; 

- Bước 4: Đối tượng chính sách nhận kết quả từ Phòng Lao động-TB&XH tự 

chuyển đi. 

 - Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động 

thương binh và xã hội cấp huyện 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị di chuyển (tự viết);  

- Giấy báo cắt chế độ do UBND cấp xã xác lập; 

- Xuất trình hộ khẩu nơi mới; 

- Sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Cấp giấy giới thiệu di chuyển.  

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách 

trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội. 

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ  LĐTBXH 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính 

phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội. 

- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp 

các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
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10. Thủ tục Hỗ trợ viện phí cho đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn. 

- Bước 2: UBND xã xác nhận vào đơn, ảnh toàn thân của trẻ (nếu là trẻ em) và 

giấy tờ của bệnh viện. 

- Bước 3: UBND xã chuyển hồ sơ về phòng LĐ-TB&XH huyện để kiểm tra, 

xử lý 

 - Cách thức thực hiện: 

 
Nộp hồ sơ tại Phòng Lao động thương binh và xã hội huyện, phòng có kiểm tra 

xác minh. 

 - Thành phần hồ sơ:01 đơn (theo mẫu), 01 ảnh 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: Theo đợt  

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn xin hỗ trợ kinh phí mổ tim 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em số 25/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 

năm 2004 

- QĐ số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12/02/2004 của Thủ tướng chính phủ về việc 

ngăn ngừa trẻ em có nguy cơ lang thang, trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em lao động 

nặng nhọc  trog điều kiện độc hại, nguy hiểm, trẻ em lao động sớm 
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11. Thủ tục Xét cấp lại sổ lĩnh tiền hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội theo nghị 

định số 67/2007/NĐ-CP  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và 

xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu thủ tục chưa đầy 

đủ); 

- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ và lập sổ mới trình lãnh đạo 

phòng ký cấp sổ; 

- Bước 4: Đối tượng trực tiếp nhận kết quả từ Phòng Lao động-TB&XH cấp 

huyện. 

 - Cách thức thực hiện:  

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động 

thương binh và xã hội cấp huyện 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp lại Sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng (tự viết) có xác nhận của 

chính quyền địa phương;  

- Xuất trình giấy từ tuỳ thân khi có yêu cầu. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 01 buổi làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Cấp lại sổ lĩnh tiền.  

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp 

các đối tượng Bảo trợ xã hội 

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ  LĐTBXH hướng dẫn 

một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách 

trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội 

- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp các đối 

tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

12. Thủ tục Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi.  
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- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và 

xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy 

đủ); 

- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định, nhập thông 

tin, cấp số định danh cho trẻ được cấp sổ lần đầu, lập và  in Thẻ chuyển cho Công 

chức cấp xã trình UBND cấp xã ký Thẻ khám chữa bệnh cho trẻ;  

- Bước 4: Công chức chuyên môn cấp xã cấp phát Thẻ cho gia đình trẻ. 

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả 

Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện 

 - Thành phần hồ sơ:   - Danh sách yêu cầu cấp Thẻ (lần đầu) do UBND cấp xã lập; 

                                      - Giấy khai sinh của trẻ 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 36/2005/NĐ-CP ngày 17/3/2005 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ,chăm sóc và giáo dục trẻ em 

- Thông tư số 29/2008/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2008 của Bộ Lao động 

thương binh và xã hội về việc Hướng dẫn việc cấp, quản lý và sử dụng Thẻ khám 

chữa bệnh cho trẻ em dưới 06 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập 

13. Thủ tục Điều chỉnh mức trợ cấp (hoặc chấm dứt) hưởng trợ cấp đối tượng 

bảo trợ xã hội  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo quy định; 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động thương binh và 

xã hội cấp huyện tiếp nhận hồ sơ (yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy 

đủ); 
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- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp 

lập tờ trình trình lãnh đạo phòng ký chuyển UBND cấp huyện ra Quyết định giải 

quyết;   

- Bước 4: Chuyển giao cho công chức cấp xã. 

 - Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động 

thương binh và xã hội cấp huyện 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Công chức chuyên môn cấp xã rà soát lập danh sách đề nghị điều chỉnh đối 

tượng đủ điều kiện, có xác nhận của UBND cấp xã;   

- UBND cấp xã lập tờ trình đề nghị điều chỉnh; 

- Phòng Lao động thương binh và xã hội lập tờ trình đề nghị UBND cấp huyện 

ra Quyết định giải quyết (theo mẫu số 3a-Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 

13/7/2007 của Bộ Lao động thương binh và xã hội). 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách 

trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội. 

- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ  LĐTBXH 

hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính 

phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội   

- Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 17/3/2008 về chính sách trợ giúp 

các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

14. Thủ tục Xác nhận miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp học sinh hộ 

nghèo (hệ Giáo dục)  

- Trình tự thực hiện: 

Bước 1: Nhà trường hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 



   

60 CÔNG BÁO/Số 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 

38 + 39/Ngày 10-8-2009 

 

 

Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra 

tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; 

Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho Nhà 

trường. 

 - Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động 

thương binh và xã hội UBND cấp huyện. 

 - Thành phần hồ sơ: 

-  Nhà trường tổng hợp danh sách học sinh con hộ nghèo theo đơn của địa 

phương xác nhận đề nghị; 

-  Để có cơ sở đối chiếu trước khi cấp xác nhận, yêu cầu Nhà trường kèm theo 

đơn của học sinh. 

 - Số lượng hồ sơ: 03 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Xác nhận trực tiếp vào danh sách do trường 

lập 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị xét miễn thu tiền học phí- xây dựng (mẫu 

không số) 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 11/4/2005 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc ban hành Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

- Hướng dẫn liên ngành 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH ngày 

03/11/2005 của Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Lao động thương binh và xã hội 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
__________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
XÉT MIỄN THU TIỀN HỌC PHÍ – XÂY DỰNG 

NĂM HỌC: …………… 

 

Kính gửi:  - Chủ tịch UBND phường (xã) .......................................................  

                 - Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm) ................................  

 

Tôi tên là: .........................................................................................................  

Hiện trú tại số nhà: …………. Đường .............................................................  

Thuộc tổ dân phố:…………….. phường (xã) ……………… ........................  

Quận (huyện) ....................................................................................................  

Là phụ huynh em:.............................................................................................  

Học sinh lớp: …………………… năm học: ...................................................  

 

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-

UBND ngày 11/4/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng. Do vậy, tôi làm đơn này kính 

đề nghị Chủ tịch UBND phường (xã) có xác nhận và Hiệu trưởng (Giám đốc Trung 

tâm Giáo dục) xét miễn tiền học phí và tiền xây dựng trường đối với con em gia đình 

tôi theo quy định của UBND thành phố./. 

 

XÁC NHẬN 

của UBND phường (xã)…………………… 

Em: ……………………………………….. 

Thuộc diện hộ nghèo có trong danh sách 

phường (xã) đang quản lý. 

 

..……. ngày... tháng …..năm….. 

           Chủ tịch UBND 

 

 

..……. ngày... tháng …..năm….. 

Người làm đơn 

(ký tên) 

 

 

 

 

 

 
(Ban hành kèm Hướng dẫn liên ngành 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTBXH ngày 03/11/2005) 
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15. Thủ tục Xác nhận miễn, giảm học phí và các khoản đóng góp cho đối tượng 

học sinh, sinh viên hộ nghèo (hệ Đào tạo)  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm 

tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; 

- Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho đối 

tượng. 

 - Cách thức thực hiện: 

 
Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động 

thương binh và xã hội UBND cấp huyện  

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị theo mẫu (không số);   

- Để có cơ sở đối chiếu trước khi cấp xác nhận yêu cầu đối tượng xuất trình Sổ 

hộ khẩu gia đình của đối tượng. 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Xác nhận trực tiếp vào đơn.  

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đơn đề nghị xét miễn thu tiền học phí- xây dựng (mẫu 

không số) 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 11/4/2005 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc ban hành Đề án giảm nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

- Hướng dẫn liên ngành 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT- LĐTBXH ngày 

03/11/2005 của Sở Giáo dục – Đào tạo và Sở Lao động thương binh và xã hội 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

__________________________________ 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

XÉT MIỄN THU TIỀN HỌC PHÍ – XÂY DỰNG 

NĂM HỌC: …………… 

 

Kính gửi:  - Chủ tịch UBND phường (xã) ................................................................  

                 - Hiệu trưởng Trường (Giám đốc Trung tâm) ..........................................  

 

Tôi tên là: ...................................................................................................................  

Hiện trú tại số nhà: …………. Đường ......................................................................  

Thuộc tổ dân phố:…………….. phường (xã) ……………… ..................................  

Quận (huyện) .............................................................................................................  

Là phụ huynh em: ......................................................................................................  

Học sinh lớp: …………………… năm học: ............................................................  

 

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND 

ngày 11/4/2005 của UBND thành phố Đà Nẵng. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Chủ 

tịch UBND phường (xã) có xác nhận và Hiệu trưởng (Giám đốc Trung tâm Giáo dục) xét 

miễn tiền học phí và tiền xây dựng trường đối với con em gia đình tôi theo quy định của 

UBND thành phố./. 

 

XÁC NHẬN 

của UBND phường (xã)…………………… 

Em: ……………………………………….. 

Thuộc diện hộ nghèo có trong danh sách phường 

(xã) đang quản lý. 

 

..……. ngày... tháng …..năm….. 

           Chủ tịch UBND 

 

 

..……. ngày... tháng …..năm….. 

Người làm đơn 

(ký tên) 

 

 

 

 
(Ban hành kèm Hướng dẫn liên ngành 2152/HD-LN/TC-GD&ĐT-LĐTBXH ngày 03/11/2005) 
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16. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết hưởng chính sách cho học sinh: tàn tật, 

hộ nghèo, mồ côi, người dân tộc thiểu số (cấp Trung học cơ sở)  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Đối tượng hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện tiếp nhận, kiểm 

tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; 

- Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho Nhà 

trường. 

 - Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động 

thương binh và xã hội cấp huyện 

 - Thành phần hồ sơ: 

-  Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở Mẫu 

số 01/HDLN/LĐTBXH-TC-GD&ĐT địa phương xác nhận; 

- Giấy khai sinh; 

- Giấy chứng tử (nếu mồ côi); 

- Biên bản xác nhận của chính quyền (trẻ bị bỏ rơi). 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Văn bản xác nhận 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Mẫu 

số 01/HDLN/LĐTBXH-TC-GD&ĐT)  

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc ban hành các chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục Trung học 

cơ sở 
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17. Thủ tục Xác nhận hồ sơ giải quyết miễn, giảm học phí và các khoản đóng 

góp ở nhà trường đối với học sinh: người tàn tật, mồ côi, người dân tộc thiểu số, 

học sinh hộ nghèo (Trung học cơ sở)  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn ; 

- Bước 2: Phòng Lao động thương binh và xã hội tiếp nhận, kiểm tra tính hợp 

lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; 

- Bước 3: Trình lãnh đạo ký cấp xác nhận, chuyển giao trả kết quả cho đối 

tượng để nộp cho nhà trường. 

 - Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Phòng Lao động 

thương binh và xã hội cấp huyện. 

 - Thành phần hồ sơ: 

-  Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Mẫu 

số 01/HDLN/LĐTBXH-TC-GD&ĐT) địa phương xác nhận; 

- Giấy khai sinh; 

- Giấy chứng tử (nếu mồ côi); 

- Biên bản xác nhận của chính quyền (trẻ bị bỏ rơi). 

 - Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết:Theo đợt (mỗi năm học) 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục Trung học cơ sở (Mẫu 

số 01/HDLN/LĐTBXH-TC-GD&ĐT)  

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Quyết định số 31/2006/QĐ-UBND ngày 10/4/2006 của UBND thành phố Đà 

Nẵng ban hành các chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục Trung học cơ sở 
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18. Thủ tục Xác nhân hồ sơ tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội  

- Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Công chức cấp xã hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn; 

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ 

(yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ); 

- Bước 3: Công chức chuyên môn thẩm tra hồ sơ theo quy định và tổng hợp 

trình lãnh đạo phòng ký và chuyển hồ sơ về Sở Lao động thương binh và xã hội thành 

phố để thẩm định, ra Quyết định giải quyết; 

- Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Lao động thương binh và xã hội và chuyển giao 

cho Công chức cấp xã. 

 - Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại trụ sở UBND cấp 

huyện 

 - Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của đối tượng hoặc 

thân nhân đối tượng viết (theo mẫu số 1C), có xác nhận của thôn và UBND cấp xã;   

- Sơ yếu lý lịch (mẫu số 1D), giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân, giấy khai 

sinh, hộ khẩu…); 

- Biên bản của Hội đồng xét duyệt cấp xã đối với người già cô đơn không nơi 

nương tựa, người tàn tật và  trẻ em bị bỏ rơi (theo mẫu số 2); 

- Biên bản xác nhận tình trạng bỏ rơi của trẻ (đối với trẻ em bị bỏ rơi) do UBND 

cấp xã lập; 

 - Số lượng hồ sơ:01 bộ 

 - Thời hạn giải quyết:04 ngày làm việc 

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức 

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:UBND cấp huyện 

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Quyết định hành chính 

 - Lệ phí: Không có 

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội của đối tượng hoặc 

thân nhân đối tượng viết (theo mẫu số 1C). 

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách 

trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.  
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- Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2000 về hướng dẫn một số 

điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP. 

- Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND ngày 30/5/2008 về trình tự, thủ tục tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện thuộc Thành phố Đà 

Nẵng. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.........................,  ngày        tháng      năm 200 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI  

CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 
 

 

Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn).............................................. 

                 -   Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)............................ 

       -   Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

                Tỉnh, thành phố............................................................................ 

        

 

Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ.............................. 

Sinh ngày ...................tháng ..................năm .......................................................... 

Trú quán tại thôn...................................................................................................... 

       Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP).................... 

       Tỉnh.................................................................................................................... 

 

hiện nay, tôi...................................................................................................... ...... 

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

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

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

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

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

 

 Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho tôi được vào sống tại ..................... 

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

 Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ sở bảo trợ xã hội và Luật 

pháp của Nhà nước. 

                                      Người viết đơn 

           (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

Xác nhận của Trưởng thôn, 

xác nhận trường hợp ông (bà).................... 

hiện cư trú tại thôn...................................... 

           (Ký, ghi rõ họ tên)                                                                        

                                  Đề nghị của UBND cấp xã 

                                                                      UBND xã.................................................. 

                                                         đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết 

                                                                                   Chủ tịch UBND xã 

(Còn tiếp) 
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Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng xuất bản 
Địa chỉ: 24 Trần Phú - Đà Nẵng 

Điện thoại: 0511. 3893777 

Fax: 0511.3 821286 

Email: congbao@danang.vnn.vn 

Website: https://congbao.danang.gov.vn 

In tại: Công ty Cổ phần In Bưu điện 

mailto:congbao@danang.vnn.vn

