
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 856/UBND-VP Đình Lập,  ngày 09  tháng  8  năm 2019 

 

V/v tổ chức thực hiện thủ tục 

hành chính theo cơ chế 4 tại chỗ 

 

   

     Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 

       

 Thực hiện Văn bản số 3054/VP-KSTT ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo cơ 

chế 4 tại chỗ. Qua tổng hợp rà soát TTHC của cấp huyện, cấp xã có quy trình giải 

quyết, thành phần hồ sơ đơn giản, thời hạn giải quyết trong ngày và dưới 3 ngày để 

đưa ra thực hiện “4 tại chỗ” tại Bộ phận Một cửa. UBND huyện Đình Lập đề nghị 

thực hiện TTHC “4 tại chỗ” tại Bộ phận Một cửa, cụ thể  như sau: 

 I. Cấp huyện (21 TTHC) 

1. Lĩnh vực chứng thực gồm các TTHC: 

1.1. Cấp bản sao từ sổ gốc 

1.2. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; 

1.3. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; 

1.4. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không 

điểm chỉ được); 

1.5. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; 

1.6. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch; 

1.7. Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được 

chứng thực; 

1.8. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật 

của Phòng Tư pháp; 

1.9. Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác 

viên dịch thuật của Phòng Tư pháp; 

1.10. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản; 

1.11. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản; 

1.12. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản; 

2. Lĩnh vực Hộ tịch (gồm 02 TTHC) 

2.1. Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài; 

2.2. Cấp bản sao trích lục hộ tịch. 



3. Lĩnh vực Đăng ký thành lập họa động hộ kinh doanh gồm: 

3.1. Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh; 

3.2. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh; 

3.3. Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh; 

3.3. Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; 

3.4. Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh; 

3.5. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 

4. Lĩnh vực đăng ký thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất (gồm 02 TTHC) 

4.1. 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); 

4.2. Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền 

với đất. 

II. Cấp xã (27 TTHC) 

1. Lĩnh vực chứng thực gồm 11 TTHC: 

1.1. Cấp bản sao từ sổ gốc; 

1.2. Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; 

1.3. Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản ( áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không 

điểm chỉ được); 

1.4. Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; 

1.5. Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch; 

1.6. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập 

trung; 

1.7. Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền 

sử dụng đất, nhà ở; 

1.8. Chứng thực di chúc; 

1.9. Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản; 

1.10. Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, 

quyền sử dụng đất, nhà ở;  

1.11. Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử 

dụng đất, nhà ở. 

2. Lĩnh vực Hộ tịch (gồm 14 TTHC) 

 1.1. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; 

 1.2. Đăng ký chấm dứt việc thay đổi giám hộ; 

 1.3. Đăng ký giám hộ; 



 1.4. Đăng ký kết hôn; 

 1.5. Đăng ký kết hôn cho người là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại LLVT; 

 1.6. Đăng ký kết hôn cho người đã ly hôn; 

 1.7. Đăng ký khai sinh; 

 1.8. Đăng ký khai tử; 

 1.9. Đăng ký lại việc kết hôn; 

 1.10. Đăng ký lại việc khai sinh; 

 1.11. Đăng ký lại việc khai tử; 

 1.12. Thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; 

 1.13. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nhưng bên kia là vợ hoặc chồng 

đã chết; 

 1.14. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. 

3. Lĩnh vực kinh tế hợp tác (gồm 01 TTHC) 

 3.1. Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản. 

 4. Lĩnh vực Văn hóa - xã hội (gồm 01 TTHC) 

 4.1. Cấp giấy xác nhận hộ nghèo, cận nghèo. 

 

Trên đây là danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã các TTHC có quy trình giải quyết, thành phần hồ sơ đơn 

giản, thời hạn giải quyết trong ngày và dưới 3 ngày để đưa ra thực hiện “4 tại chỗ” 

tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã của UBND huyện Đình Lập, đề nghị Văn 

phòng UBND tinh tổng hợp phê duyệt theo quy định/. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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