
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH PHÚ THỌ 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND                 Phú Thọ, ngày       tháng 8  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại  

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

cấp huyện, cấp xã 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.  

 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 

 Điều 1. Bổ sung Danh mục thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh công bố tại các Quyết định: số 1879/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công; số 1886/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 về việc công bố Danh 

mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp 

huyện; số 1876/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã. 

 Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành:  

https://luatvietnam.vn/thong-tin/nghi-dinh-43-2011-nd-cp-chinh-phu-62349-d1.html#noidung


 2 

  - Cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác nội dung, quy trình thực hiện của 

từng thủ tục hành chính đã được công bố trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định. 

 - Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành 

xây dựng và thực hiện giải pháp đảm bảo phương thức thực hiện thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử. 

 - Tăng cường tuyên truyền về việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử để thu hút tổ chức, cá nhân thực hiện, khai thác, sử dụng thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử đảm bảo hiệu quả. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ 

trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND 

các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Chuyên viên NCTH; 

- Lưu: VT, NC3,NC1.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Văn Quang 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        tháng 8 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 
 I. SỞ Y TẾ 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Mức độ 

3 

Mức độ 

4 

Lĩnh vực Giám định y khoa 

1 
Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận 

của Hội đồng Giám định Y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định 
x  

2 

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá 

nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa đã ban hành Biên bản khám 

giám định 

x  

3 Khám giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động x  

4 Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động x  

5 Khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất x  

6 Khám giám định tổng hợp x  

Tổng số: 06 Thủ tục  06  
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP HUYỆN 
 

  

 I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

ST

T 
Tên thủ tục hành chính 

Mức độ 

3 

Mức độ 

4 

Lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm 

1 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  

(gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài 

sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất) 

x  

2 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai x  

3 
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất không phải là nhà ở mà tài sản đó đã hình thành nhưng chưa được chứng 

nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận 
x  

4 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu x  

5 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký x  

6 
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi 

của cơ quan đăng ký 
x  

7 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất x  

8 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở x  

9 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất x  

Tổng số: 09 thủ tục 09  
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

THỰC HIỆN TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CẤP XÃ 
 

  

 I. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG 

 

ST

T 
Tên thủ tục hành chính 

Mức độ 

3 

Mức độ 

4 

Lĩnh vực Dân quân tự vệ 

1 
Giải quyết chế độ, chính sách đối với dân quân chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội khi thực 

hiện các nhiệm vụ bị ốm, bị chết. 

  

2 
Giải quyết chế độ, chính sách đối với dân quân chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội khi thực 

hiện các nhiệm vụ bị tai nạn, bị chết. 

  

Tổng số: 02 thủ tục   
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