
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH NINH  BINH Dc 1p - Ti, do - Hinh phñc 

S& /QD-UBND Ninh BInh, ngày tháng 08 nám 2020 

QUYET DJNH 
Cong bô Danh miic thu tiic hành chmnh thuc thâm quyên 

giãi quyêt cüa Sr Ttr pháp, UBND cap huyn, 
UBND cap xã trên dia bàn tinh Ninh BInh 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH NINH BINH 

Can th Lugt T chz'c chmnh quyen dja phwcrng ngày 19/6/2015; 

Can ci'c Nghj djnh s 63/2010/ND-CF ngày 08/6/2010 cia hInh phi v 
kiêm soát thz tuc hânh chInh; Nghj djnh so 92/201 7/ND-CF ngày 07/8/2017 cia 
ChInh phz tha d'Oi, bO sung m5t sO ctiêu cia các Nghj djnh lien quan den kiém 
soát thu tychành chInh, Nghj ctjnh so 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cza 
Chinh phu ye thy'c hin ccr chê mt tha, mt tha lien thông trong giái quyêt thi 
tyc hành chinh và các van ban hthng dOn thi hành; 

Thy'c hin Quyé't djnh sO' 1472/QD-BTP ngày 25/6/2020 cua B5 tru'áng 
Bô Tzr pháp ye vic bâi hO các thv tyc hành chInh trong llnh vrc phô biên, 
giáo dyc pháp lut thuc phgm vi chilcc náng quán l nhà nu'O'c cta Bç5 Tu' 
pháp; Quyêt djnh sO 1565/QD-BTP ngày 13/7/2020 cia B tru'O'ng B Tu' pháp 
ye vic cOng bO thu tyc hành chInh dwo'c chuOn hOa, thz tyc hành chInh bj bâi bó 
trong linh vzcc lut su thuc phgm vi chi'rc nOng quán l,) cla B3 Tic pháp; Quyêt 
dnh sO 1566/QD-BTP ngày 13/7/2020 cüa Bç3 trw&ng Bç5 Tic pháp viçc cOng bô 
thu tuG hành chInh thrcrc chuân hóa, thi tyc hành chInh bj bâi hO trong linh vzc 
tic vOn pháp lut thu3c phçim vi chu'c nOng quán ly" cia B3 Twpháp, Quyêt djnh 
sO 1724/QD-BTP ngày 10/8/2020 cia Bç$ trzthng B3 Twpháp ye viêc cOng bô 
thu tuc hành chinh tht'c chudn hóa, thu tyc hành chInh bf bãi hO trong linh 
vy'c dOu giá tài san thuc phim vi chu'c náng quán lj cua B Tu'pháp; Quyêt 
d/nh sO 1725/QD-BTP ngày 10/8/2020 cua Bç3 trwO'ng B5 Tic pháp ye vic 
cOng hO thu tuc hành chInh th,ccrc chuOn hóa, thu tyc hành chmnh bj bãi bO 
trong linh vtcc  quán tài viên và hành nghê quán ly", thanh lj tài san thuc 
phçim vi chu'c náng quán ly" cua Bç Tic phOp; 

Theo dè nghj cua Giám dO'c Sà Twpháp tinh Ninh BInh. 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Cong bô kern theo Quyêt djnh nay Danh mic thi tiic hành chInh 
thuc thârn quyên giâi quyêt cüa S& Tu pháp tinh Ninh BInh (ihy lyc I ban hành 
kern theo Quyêt dinh nay). 



Diu 2. Bãi bô 93 thu tuc hành chInh ducic Cong b tti Quyêt djnh so 
590/QD-UBND ngày 25/12/2019 cüa Chü tjch UBND tinh Ninh BInh ye vic 
Cong bô danh miic thu tiic hành chInh thuOc thm quyên giãi quyêt cüa SO' Tu pháp, 
UBND cap huyn, UBND cap xã trên dia bàn tinh Ninh BInh ('phy lyc II ban 
hành kern theo Quyêt djnh nay). 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1c thi hành k tO' ngày k. 

Diêu 4. Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc SO' Tir pháp, Giám 
dôc SO' Thông tin và Truyên thông; Chü tjch UBND các huyn, thành phô; 
Chu tjch UBND các xã, phi.thng, thi trân; Thñ truO'ng các ca quan, dan vj và 
tO chuc, ca nl'iân co hen quan chiu trach nhiêm thi hanh Quyêt dinh nay / 

No nhân: 
-NhuDiêu4; 
- Cuc Kiêm soát TTHC, Van phOng ChIrth phü; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Trung tam Tin h9c - Cong báo; 
- VNPT Ninh BInh; 
- Liru: VT, VP7,VP1 1. 

MTO3/TPIVPII/CB'ITHC 

KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Tong Quang Thin 
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