
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LÃNG

Số: 320/QĐ-UBND

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

Bình Lãng, ngày 08 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung danh mục các thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi, chức năng, thẩm quyền giải quyết của UBND xã Bình Lãng
vào thực hiện tại Bộ phận một cửa xã

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BÌNH LÃNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 
soát TTHC, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 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 công chức Văn phòng - thống kê xã,
QUYẾT ĐỊNH:

 Điều 1. Bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Người có 
công và lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi, chức năng, thẩm quyền 
giải quyết của UBND xã Bình Lãng vào thực hiện tại Bộ phận một cửa xã, cụ thể

 Danh mục 01 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Người có công  và 01 thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội quy định tại Phụ lục I 
Phần A Mục II ban hành kèm theo Quyết định số 1676/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 
năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương, cụ thể:

- Thủ tục Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
- Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Công chức Văn phòng - Thống kê, các đơn vị liên quan, các công 
chức thuộc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của xã căn cứ quyết định thi 
hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Trần Xuân Mãng



DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
THỰC HIỆN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND XÃ

(Kèm theo quyết định số 320/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND xã Bình Lãng)

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

STT Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

1 Thủ tục cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công

II. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

1 Thủ tục đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện



II. TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT
1. Thủ tục Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
1.1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Người có công hoặc thân nhân người có công làm đơn đề nghị cấp 

giấy xác nhận thân nhân của người có công gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
thường trú kèm bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ theo quy định tại 
khoản 1 Điều 116 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP .

2. Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ 
ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm cấp giấy xác nhận thân nhân của người 
có công theo Mẫu số 45 Phụ lục I Nghị định số 131/2021/NĐ-CP .

1.2. Cách thức thực hiện: Qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp.
1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ
1.3.1. Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công.
- Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau:
+ Giấy chứng nhận người có công hoặc Kỷ niệm chương người hoạt động 

cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; 
Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân chương, Huy chương chiến thắng; 
kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công”; bằng “Có công với nước”.

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác nhận mối quan hệ với 
người có công gồm: căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 
01 tháng 7 năm 2021.

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
1.4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.
1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận thân nhân của 

người có công.
1.8. Lệ phí: Không.
1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
1.11. Căn cứ pháp lý ban hành
- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.
- Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-131-2021-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-131-2021-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-131-2021-nd-cp-huong-dan-phap-lenh-uu-dai-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-288920.aspx


2. Thủ tục Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện
2.1 Trình tự thực hiện
Bước 1: Nộp hồ sơ
- Người nghiện ma túy, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ 

đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Khoản 4 Điều 28 
Nghị định số 116/2021/NĐ-CP tại điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi cư trú và xuất trình bản chính giấy tờ tùy thân để đối chiếu.

- Đối với trường hợp người bị cơ quan có thẩm quyền xác định là nghiện ma 
túy thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả xác định nghiện ma 
túy của cơ quan có thẩm quyền, người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi trở lên (sau đây 
gọi tắt là người nghiện ma túy) phải đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc 
đăng ký điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú. Trường hợp, người không có nơi cư trú ổn 
định thì đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó có hành vi vi phạm pháp 
luật.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí địa điểm, nhân sự tiếp nhận hồ sơ, 

hướng dẫn việc đăng ký cai nghiện tự nguyện.
- Địa điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện tự nguyện phải có trang thiết bị cần 

thiết cho việc đón tiếp, lưu hồ sơ đăng ký.
- Người tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, đối chiếu giấy tờ tùy thân và vào sổ đăng 

ký cai nghiện ma túy tự nguyện theo Mẫu số 23 Phụ lục II Nghị định số 
116/2021/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, người tiếp nhận hướng dẫn 
người đăng ký hoàn thiện, bổ sung hồ sơ đăng ký cai nghiện tự nguyện.

Bước 3: Tổ chức thẩm định, quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện/ 
không quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đăng ký cai nghiện 
tự nguyện Công an cấp xã có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp 
thẩm định hồ sơ đăng ký cai nghiện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết 
định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Trường hợp không quyết 
định cho cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng phải trả lời bằng văn 
bản và nêu rõ lý do.

- Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, theo Mẫu 
số 24 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP phải được gửi cho cá nhân, gia 
đình người cai nghiện, các đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tại gia đình, 
cộng đồng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện.

2.2. Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại điểm tiếp nhận đăng ký cai nghiện của Ủy ban nhân 

dân cấp xã.
2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ

https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-116-2021-nd-cp-chinh-phu-huong-dan-luat-phong-chong-ma-tuy-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-cai-nghien-ma-tuy-215006-d1.html
https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-116-2021-nd-cp-chinh-phu-huong-dan-luat-phong-chong-ma-tuy-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-cai-nghien-ma-tuy-215006-d1.html


2.3.1. Thành phần hồ sơ
- Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện của người nghiện hoặc người đại 

diện hợp pháp theo Mẫu số 22 Phụ lục II Nghị định số 116/2021/NĐ-CP;
- Bản sao Phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy của cơ quan có 

thẩm quyền;
- Bản phôtô một trong các loại giấy tờ tùy thân: căn cước công dân hoặc 

chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy khai sinh (đối với người từ đủ 12 tuổi đến 
dưới 18 tuổi) của người nghiện ma túy.

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
2.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Người nghiện ma túy, người đại diện hợp pháp của người nghiện ma túy từ 

đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi.
2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Ủy ban nhân dân cấp xã.
2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cai nghiện ma túy 

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
2.8. Lệ phí: Không.
2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện (Mẫu số 22 Phụ lục II Nghị định 

số 116/2021/NĐ-CP).
- Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng (Mẫu số 

24 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP).
2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không có yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.
2.11. Căn cứ pháp lý ban hành
- Luật Phòng, chống ma túy số 73/2021/QH14.
- Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính 
về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

https://luatvietnam.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-dinh-116-2021-nd-cp-chinh-phu-huong-dan-luat-phong-chong-ma-tuy-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-ve-cai-nghien-ma-tuy-215006-d1.html

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-11T14:10:22+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Xuân Mãng<tranxuanmang@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-07-11T18:08:56+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân xã Bình Lãng<binhlang.tuky@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




