
THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣
Tên thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật
Lĩnh vực [SLD] - Bảo trợ xã hội

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân
dân cấp xã - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ
quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không - Cơ quan trực tiếp
thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã - Cơ quan phối hợp:
Không.

Cách thức thực
hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Trình tự thực hiện

Trong các trường hợp: Giấy xác nhâṇ khuyết tâṭ hư hỏngkhông sử dụng được; trẻ khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên; mấtGiấy xác nhận khuyết tật.
- Bước 1: Khi có nhu cầu đổi hoăc̣ cấp laị Giấy xác nhâṇkhuyết tâṭ thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợppháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 gửi Ủyban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.
- Bước 2: Sau 05 ngày làm việc, Chủ tic̣h Ủy ban nhân dâncấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết điṇh đổi hoăc̣ cấp laịGiấy xác nhận khuyết tật.

Thời hạn giải
quyết 03 ngày làm việc

Phí Không
Lệ Phí Không
Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị theo Mẫu số 01.
Yêu cầu - điều kiện Không

Căn cứ pháp lý

Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012của Chính phủ Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Luật người khuyết tật.
Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xãhội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyđịnh về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xácđịnh mức độ khuyết tật thực hiện.
Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 quyđịnh về việc xác định mức độ khuyết tật do HĐXĐ MĐKTthực hiện

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện Giấy xác nhận khuyết tật (đổi, cấp lại).

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-28-2012-nd-cp-huong-dan-luat-nguoi-khuyet-tat-137918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-lien-tich-37-2012-ttlt-bldtbxh-byt-btc-bgddt-xac-dinh-muc-do-khuyet-tat-179414.aspx

