DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND
CẤP XÃ THÁNG 9/2020
Stt Mã số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Quyết định
công bố

I. Lĩnh vực HỘ TỊCH-20
1

2

3

4

1.001193.000.
00.00.H58

Đăng ký khai sinh cho người đã có
1.004772.000. hồ sơ, giấy tờ cá nhân
00.00.H58
1.004884.000.
00.00.H58

7

8

Đăng ký lại khai sinh

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký
1.000689.000. nhận cha, mẹ, con
00.00.H58

5 1.000894.000.
00.00.H58
6

Đăng ký khai sinh

1.004746.000.
00.00.H58

Đăng ký kết hôn

Đăng ký lại kết hôn

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn
1.004873.000 nhân
.00.00.H58
1.004837.000.
00.00.H58

9 1.004845.000.

Đăng ký giám hộ

Đăng ký chấm dứt giám hộ

2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày

Ghi chú

00.00.H58
10 1.001022.000.
00.00.H58
11 1.000656.000.
00.00.H58
12 1.005461.000.
00.00.H58

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

Đăng ký khai tử

Đăng ký lại khai tử

Thay đổi, cải chính, bổ sung thông
13 1.004859.000. tin hộ tịch
00.00.H58
14 1.003583.000.
00.00.H58
15 1.000593.000.
00.00.H58
16 1.000419.000.
00.00.H58

Đăng ký khai sinh lưu động

Đăng ký kết hôn lưu động

Đăng ký khai tử lưu động

Cấp bản sao trích lục hộ tịch
17 2.000635.000
.00.00.H58
Đăng ký khai sinh, đăng ký
2.000986.000
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế
18
.00.00.H58
cho trẻ em dưới 6 tuổi
Đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo
2.001023.000
19 .00.00.H58 hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch

21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
2822/QĐUBND ngày
21/9/2020
1505/QĐUBND ngày Liên thông
14/5/2019
huyện
1505/QĐUBND ngày
14/5/2019
1505/QĐUBND ngày

Liên thông
huyện

cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ
tịch và điều chỉnh những thay đổi
trong sổ hộ khẩu
II. Lĩnh vực CHỨNG THỰC-11
Thủ tục chứng thực hợp đồng,
1 2.001035.000 giao dịch liên quan đến tài sản là
.00.00.H58 động sản, quyền sử dụng đất và
nhà ở
20

2

3

4

5

6

7

8

2.001019.000
.00.00.H58

Thủ tục chứng thực di chúc

Thủ tục chứng thực văn bản từ
2.001016.000 chối nhận di sản
.00.00.H58
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa
2.001406.000 thuận phân chia di sản mà di sản là
.00.00.H58 động sản, quyền sử dụng đất, nhà
ở
Thủ tục chức thực văn bản khai
2.001009.000 nhận di sản mà di sản là động sản,
.00.00.H58 quyền sử dụng đất, nhà ở
2.000908.000
.00.00.H58

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực bản sao từ bản chính
2.000815.000 giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ
.00.00.H58 chức có thẩm quyền của Việt Nam
cấp hoặc chứng nhận
Thủ tục chứng thực chữ ký trong
các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho
cả trường hợp chứng thực điểm
2.000884.000 chỉ và trường hợp người yêu cầu
.00.00.H58 chứng thực không thể ký, không

14/5/2019

1786/QĐUBND ngày
29/6/2020
1786/QĐUBND ngày
29/6/2020
1786/QĐUBND ngày
29/6/2020
1786/QĐUBND ngày
29/6/2020
1786/QĐUBND ngày
29/6/2020
1704/QĐUBND ngày
19/6/2018
1786/QĐUBND ngày
29/6/2020

1786/QĐUBND ngày
29/6/2020

Liên thông
huyện

9

thể điểm chỉ được)
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi,
2.000913.000 bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao
.00.00.H58 dịch

1786/QĐUBND ngày
29/6/2020

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp
10 2.000927.000 đồng, giao dịch
.00.00.H58
Thủ tục cấp bản sao có chứng
11 2.000942.000 thực từ bản chính hợp đồng, giao
.00.00.H58 dịch đã được chứng thực
III. Lĩnh vực NUÔI CON NUÔI-02

1786/QĐUBND ngày
29/6/2020
1786/QĐUBND ngày
29/6/2020

Thủ tục Đăng ký việc nuôi con
nuôi trong nước

2198/QĐUBND ngày
10/7/2019
1865/QĐUBND ngày
8/6/2017

1

2

BTP-TGG277304

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
trong nước

IV. Lĩnh vực PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT-07
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa
giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro
3039/QĐUBND ngày
1
BTP-TGG- ảnh hưởng đến sức khỏe, tính
19/10/2018
277448
mạng trong khi thực hiện hoạt
động hòa giải
3039/QĐBTP-TGGUBND ngày
2
Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa
277451
19/10/2018
giải viên
3039/QĐBTP-TGGUBND ngày
3
Thủ tục thôi làm hòa giải viên
277450
19/10/2018
3039/QĐBTP-TGGUBND ngày
4
Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ
277452
19/10/2018
hòa giải

5

BTP-TGG277449

Thủ tục công nhận hòa giải viên

6

BTP-TGG277372

Thủ tục công nhận tuyên truyền
viên pháp luật

7

BTP-TGG277373

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền
viên pháp luật

V. Lĩnh vực BỒI THƢỜNG NHÀ NƢỚC-01
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi
1
BTP-TGG- thường tại cơ quan trực tiếp quản
lý người thi hành công vụ gây thiệt
277447
hại
VI. Lĩnh vực TÔN GIÁO-10
1

BNV-TGG264906

2

BNV-TGG264907

3

BNV-TGG264905

4

5

BNV-TGG264904

BNV-TGG264903

Thủ tục Đăng ký hoạt động tín
ngưỡng
Thủ tục Đăng ký bổ sung hoạt
động tín ngưỡng
Thủ tục Đăng ký sinh hoạt tôn
giáo tập trung
Thủ tục Thông báo danh mục
hoạt động tôn giáo đối với tổ
chức có địa bàn hoạt động tôn
giáo ở một xã
Thủ tục Thông báo danh mục hoạt
động tôn giáo bổ sung đối với tổ
chức có địa bàn hoạt động tôn
giáo ở một xã

3039/QĐUBND ngày
19/10/2018
553/QĐUBND ngày
02/3/2018
553/QĐUBND ngày
02/3/2018
2031/QĐUBND ngày
27/7/2018

1290/QĐUBND ngày
17/5/2018
1290/QĐUBND ngày
17/5/2018
1290/QĐUBND ngày
17/5/2018
1290/QĐUBND ngày
17/5/2018
1290/QĐUBND ngày
17/5/2018

Thủ tục Đăng ký thay đổi người
6 BNV-TGG- đại diện của nhóm sinh hoạt tôn
264902
giáo tập trung
Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm
7 BNV-TGG- sinh hoạt tôn giáo tập trung trong
264901
địa bàn một xã
Thủ tục Đề nghị thay đổi địa điểm
8 BNV-TGG- sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa
264900
bàn xã khác
Thủ tục Thông báo về việc thay
9 BNV-TGG- đổi địa điểm sinh hoạt tôn giá o
264899
tập trung
Thủ tục Thông báo tổ chức
quyên góp trong địa bàn một xã
10 BNV-TGG- của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn
giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc
264898
VII. Lĩnh vực THI ĐUA, KHEN THƢỞNG-5
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ
1 BNV-TGG- tịch UBND cấp xã về thực hiện
264928
nhiệm vụ chính trị
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ
2 BNV-TGG- tịch UBND cấp xã về thành t ích
264929
thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ
3 BNV-TGG- tịch UBND cấp xã về thành t ích
264930
đột xuất
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ
4 BNV-TGG- tịch UBND cấp xã cho gia đì nh
264931
5

BNV-TGG264932

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động
tiên tiến

1290/QĐUBND ngày
17/5/2018
1290/QĐUBND ngày
17/5/2018
1290/QĐUBND ngày
17/5/2018
1290/QĐUBND ngày
17/5/2018
1290/QĐUBND ngày
17/5/2018
2126/QĐUBND ngày
8/8/2018
2126/QĐUBND ngày
8/8/2018
2126/QĐUBND ngày
8/8/2018
2126/QĐUBND ngày
8/8/2018
2126/QĐUBND ngày
8/8/2018

VIII. Lĩnh vực CHÍNH SÁCH-2 (Thủ tục hành chính ngành dọc đƣợc Trung
ƣơng giao về địa phƣơng tiếp nhận)

1

2.000034

Thủ tục giải quyết chế độ hưu
trí đối với quân nhân, người
làm công tác cơ yếu, nhập ngũ
sau ngày 30/4/1975, trực tiếp
tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ
quốc và làm nhiệm vụ quốc tế,
có từ đủ 20 năm trở lên phục
vụ trong quân đội, cơ yếu đã
phục viên, xuất ngũ, thôi việc

4801/QĐUBND ngày
31/12/2019

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp
một lần đối với quân nhân, người
làm công tác cơ yếu hưởng lương
như đối với quân nhâ n, công an
nhân dân nhập ngũ sau ngày
4801/QĐ30/4/1975, trực tiếp tham gia
UBND ngày
2
2.000029
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm
31/12/2019
nhiệm vụ quốc tế có từ đủ 20 năm
trở lên phục vụ trong quân đội,
cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ,
thôi việc (đối tượng từ trần)
IX. Lĩnh vực NGHĨA VỤ QUÂN SỰ-7 (Thủ tục hành chính ngành dọc đƣợc
Trung ƣơng giao về địa phƣơng tiếp nhận)
4801/QĐThủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự
UBND ngày
1
1.001821
lần đầu
31/12/2019
4801/QĐThủ tục đăng ký phục vụ trong
UBND ngày
2
1.001805
ngạch dự bị
31/12/2019
4801/QĐThủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự

3

4

5

1.001771

1.001763

1.001748

bổ sung
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự
chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú
hoặc nơi làm việc, học tập
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân
sự chuyển đến khi thay đổi nơi
cư trú hoặc nơi làm việc, học tập

UBND ngày
31/12/2019
4801/QĐUBND ngày
31/12/2019
4801/QĐUBND ngày
31/12/2019

4801/QĐUBND ngày
6
1.001733
31/12/2019
4801/QĐThủ tục đăng ký miễn gọi nhập
UBND ngày
7
1.00172
ngũ thời chiến
31/12/2019
X. Lĩnh vực DÂN QUÂN TỰ VỆ-2 (Thủ tục hành chính ngành dọc đƣợc Trung
ƣơng giao về địa phƣơng tiếp nhận)
Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị
4801/QĐUBND ngày
ốm hoặc đối với thân nhân khi dân
1
1.003604
31/12/2019
quân bị ốm dẫn đến chết
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự
tạm vắng

Thủ tục trợ cấp đối với dân quân
4801/QĐUBND ngày
bị tai nạn hoặc đối với thân nhân
2
1.00334
31/12/2019
khi dân quân bị tai nạn dẫn đến
chết
XI. Lĩnh vực BẢO HIỂM XÃ HỘI-1 (Thủ tục hành chính ngành dọc đƣợc
Trung ƣơng giao về địa phƣơng tiếp nhận)
Giải quyết chế độ hưu trí hằng
tháng đối với sĩ quan, quân nhân
chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ
trực tiếp tham gia kháng chiến
4801/QĐchống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ
UBND ngày
1
31/12/2019
ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ
20 năm trở lên phục vụ trong quân

đội đã phục vi ên, xuất ngũ trước
ngày 01/4/2000
XII. Lĩnh vực ĐỘNG VIÊN QUÂN ĐỘI-2 (Thủ tục hành chính ngành dọc đƣợc
Trung ƣơng giao về địa phƣơng tiếp nhận)
Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với
phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp
4801/QĐUBND ngày
trong kế hoạch bổ sung cho lực
1
2.00001
31/12/2019
lượng thường trực của qu ân đội
(chủ phương tiện là cá nhân)
Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối
với phương tiện kỹ thuật đã sắp
4801/QĐUBND ngày
xếp trong kế hoạch bổ sung cho
2
2.000017
31/12/2019
lực lượng thường trực của quân đội
(chủ phương tiện là cá nhân)
XIII. Lĩnh vực THỦY LỢI-3
4318/QĐThẩm định, phê duyệt phương án
UBND ngày
1 BNN-TGG- ứng phó với tình huống khẩn cấp
28/12/2018
thuộc thẩm quyền của UBND cấp
288388
xã
Thẩm định, phê duyệt phương án
4318/QĐứng phó thiên tai cho công trình,
UBND ngày
2 BNN-TGG- vùng hạ du đập trong quá trình thi
28/12/2018
288387
công thuộc thẩm quyền của UBND
cấp xã

BNN-TGG288354
3

Thủ tục Hỗ trợ đầu tư xây dựng
phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi
nội đồng và tưới tiên tiến, tiết
kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ
trợ trực tiếp, ngân sách địa
phương và nguồn vốn hợp pháp
khác của địa phương phân bổ dự

2214/QĐUBND ngày
17/8/2018

toán cho UBND cấp xã thực hiện)
XIV. Lĩnh vực NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-1
561/QĐUBND ngày
1 BNN-TGG- Phê duyệt kế hoạch khuyến nông
22/2/2019
288417
địa phương
XV. Lĩnh vực TRỒNG TRỌT-1
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên
2614/QĐđất trống lúa
UBND ngày
1
1.008004
31/8/2020
XVI. Lĩnh vực PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI-3
Đăng ký kê khai số lượng chăn
2614/QĐ1
2.002163
nuôi tập trung và nuôi trồng thủy UBND ngày
sản ban đầu
31/8/2020
2614/QĐHỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị
2
2.002162
UBND ngày
thiệt hại do dịch bệnh
31/8/2020
Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị
2614/QĐ3
2.002161
thiệt hại do thiên tai
UBND ngày
31/8/2020
XVII. Lĩnh vực GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI-1
768/QĐUBND ngày
1 TTR-TGG-4 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần
26/03/2018
đầu tại cấp xã
XVIII. Lĩnh vực GIẢI QUYẾT TỐ CÁO-1
2057/QĐUBND ngày
1
1.005460
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp xã
15/7/2020
XIX. Lĩnh vực TIẾP CÔNG DÂN-1
768/QĐUBND ngày
1 TTR-TGG-15 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã
26/03/2018
XX. Lĩnh vực XỬ LÝ ĐƠN THƢ-1
768/QĐ-

1 TTR-TGG-22 Thủ tục Xử lý đơn thư tại cấp xã
XXI. Lĩnh vực PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG-5
2.001790.000
Thủ tục Thực hiện việc kê khai tài
.00.00.H58
1
sản, thu nhập
2

2.001907.000
Thủ tục Công khai bản kê khai tài
.00.00.H58
sản, thu nhập

3

2.001905.000
Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập
.00.00.H58

4

2.001798.000
Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải
.00.00.H58
trình

5

2.001797.000
.00.00.H58 Thủ tục Thực hiện việc giải trình

UBND ngày
26/03/2018
768/QĐUBND ngày
26/03/2018
768/QĐUBND ngày
26/03/2018
768/QĐUBND ngày
26/03/2018
768/QĐUBND ngày
26/03/2018
768/QĐUBND ngày
26/03/2018

XXII. Lĩnh vực ĐẤT ĐAI-24
1

BTM-TGG265074

2

BTM-TGG265089

BTM-TGG265091
3

Đăng ký quyền sử dụng đất lần
đầu
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền
với đất vào Giấy chứng nhận đã
cấp
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất đối với trường hợp đã chuyển
quyền sử dụng đất trước ngày 01
tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển
quyền đã được cấp Giấy chứng
nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018
1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

Liên thông
tỉnh

BTM-TGG265092

4

5

BTM-TGG265093

6

BTM-TGG265076

BTM-TGG265094

chuyển quyền theo quy định
Đăng ký biến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trường
hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho
thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp
vốn bằng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất; chuyển quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất của vợ hoặc chồng thành của
chung vợ và chồng; tăng thêm
diện tích do nhận chuyển nhượng,
thừa kế, tặng cho quyền sử dụng
đất đã có Giấy chứng nhận
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản
gắn liền với đất thuê của Nhà
nước theo hình thức thuê đất trả
tiền hàng năm
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê
lại, góp vốn bằng quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất
Đăng ký biến động quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất trong các trường
hợp giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai; xử lý hợp
đồng thế chấp, góp vốn; kê biên,
đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất để thi hành án;

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

Liên thông
tỉnh

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

Liên thông
tỉnh

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

Liên thông
tỉnh

7

BTM-TGG265077
8

9

10

BTM-TGG265095

BTM-TGG265078

chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ
chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc
phân chia quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất của hộ gia
đình, của vợ và chồng, nhóm người
sử dụng đất; đăng ký biến động đối
với trường hợp hộ gia đình, cá
nhân đưa quyền sử dụng đất vào
doanh nghiệp
Đăng ký biến động về sử dụng đất,
tài sản gắn liền với đất do thay đổi
thông tin về người được cấp Giấy
chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ
pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa
chỉ); giảm diện tích thửa đất do
sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn
chế quyền sử dụng đất; thay đổi về
nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài
sản gắn liền với đất so với nội
dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng
nhận
Đăng ký biến động đối với
trường hợp chuyển từ hình thức
thuê đất trả tiền hàng năm sang
thuê đất trả tiền một lần cho cả
thời gian thuê hoặc từ giao đất
không thu tiền sử dụng đất sang
hình thức thuê đất hoặc từ thuê
đất sang giao đất có thu tiền sử
dụng đất
Đăng ký xác lập quyền sử dụng
hạn chế thửa đất liền kề sau khi
được cấp Giấy chứng nhận lần
đầu và đăng ký thay đổi, chấm

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

Liên thông
tỉnh

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018
Liên thông
tỉnh

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

Liên thông
tỉnh

Liên thông
tỉnh

dứt quyền sử dụng hạn chế thửa
đất liền kề
11

BTM-TGG265079

12

BTM-TGG265081

13

BTM-TGG265082

14

BTM-TGG265083

15

BTM-TGG265084

16

BTM-TGG265096

17

BTM-TGG265108
BTM-TGG265109

18

19

BTM-TGG-

Gia hạn sử dụng đất ngoài khu
công nghệ cao, khu kinh tế

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

Liên thông
tỉnh

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất
nông nghiệp của hộ gia đình, cá
nhân khi hết hạn sử dụng đất đối
với trường hợp có nhu cầu

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

Liên thông
tỉnh

Tách thửa hoặc hợp thửa đất
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất
Chuyển đổi quyền sử dụng đất
nông nghiệp của hộ gia đình, cá
nhân
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp
lại trang bổ sung của Giấy chứng
nhận do bị mất
Đính chính Giấy chứng nhận đã
cấp
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp
không đúng quy định của pháp
luật đất đai do người sử dụng đất,
chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
phát hiện
Đăng ký đối với trường hợp
chuyển mục đích sử dụng đất

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018
1730/QĐUBND ngày
20/6/2018
1730/QĐUBND ngày
20/6/2018
1730/QĐUBND ngày
20/6/2018
1730/QĐUBND ngày
20/6/2018
1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

1730/QĐUBND ngày

Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh

Liên thông
tỉnh

Liên thông

265097

không phải xin phép cơ quan nhà
nước có thẩm quyền

20

BTM-TGG265098

Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá
trị quyền sử dụng đất

21

BTM-TGG265136

BTM-TGG265137
22

BTM-TGG265138
23

24

BTM-TGG265149

Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất cho
người đã đăng ký quyền sử dụng
đất lần đầu; tăng thêm diện tích
do nhận chuyển nhượng, thừa kế,
tặng cho quyền sử dụng đất
trong trường hợp thửa đất gốc
chưa được cấp Giấy chứng nhận
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất lần đầu đối với tài sản gắn
liền với đất mà chủ sở hữu không
đồng thời là người sử dụng đất
Hòa giải tranh chấp đất đai

XXIII. Lĩnh vực BẢO TRỢ XÃ HỘI-15
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở
trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng
1
BLĐTBVXHcó hoàn cảnh khó khăn
TGG-286391

20/6/2018
1730/QĐUBND ngày
20/6/2018
1730/QĐUBND ngày
20/6/2018

tỉnh

Liên thông
tỉnh
Liên thông
huyện

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018
Liên thông
huyện

1730/QĐUBND ngày
20/6/2018
Liên thông
huyện
1730/QĐUBND ngày
20/6/2018
1918/QĐUBND ngày
11/7/2018

2

3

4

5

6

7

8

9

BLĐTBVXHTGG-286341

Công nhận hộ nghèo, hộ cận
nghèo phát sinh trong năm

1918/QĐUBND ngày
11/7/2018

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ cận
nghèo trong năm

1918/QĐUBND ngày
11/7/2018

BLĐTBVXHTGG-286342
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã
BLĐTBVXHhội có hoàn cảnh đặc biệt khó
TGG-286376 khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp
tỉnh
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã
BLĐTBVXHhội có hoàn cảnh đặc biệt khó
TGG-286387 khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp
huyện
Thủ tục "Xác nhận hộ gia đình
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư
nghiệp và diêm nghiệp có mức
BLĐsống trung bình giai đoạn 2016TBVXHTGG-286208 2020 thuộc diện đối tượng được
ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng
bảo hiểm y tế"
BLĐXác định, xác định lại mức độ
TBVXHkhuyết tật và cấp Giấy xác nhận
TGG-286126 khuyết tật
BLĐTBVXHĐổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết
TGG-286127 tật
BLĐTrợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ
TBVXHlàm nhà ở, sửa chữa nhà ở
TGG-286128

1918/QĐUBND ngày
11/7/2018

Liên thông
tỉnh

1918/QĐUBND ngày
11/7/2018

Liên thông
huyện

3411/QĐUBND ngày
8/11/2016

1819/QĐUBND ngày
4/6/2019
1819/QĐUBND ngày
4/6/2019
3411/QĐUBND ngày
8/11/2016

BLĐTBVXH10
TGG-286129
BLĐTBVXH11
TGG-286113
BLĐTBVXH12
TGG-286115

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ
chi phí mai táng
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng,
chăm sóc đối tượng cần bảo vệ
khẩn cấp
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối
tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp
xã hội thường xuyên tại cộng
đồng)
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
BLĐhưởng trợ cấp xã hội hàng tháng,
TBVXH13 TGG-286110 hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi
dưỡng hàng tháng
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng
BLĐtháng khi đối tượng thay đổi nơi
TBVXH14 TGG-286111 cư trú trong cùng địa bàn quận,
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
BLĐThực hiện trợ cấp xã hội hàng
TBVXHtháng khi đối tượng thay đổi nơi
15
TGG-286112 cư trú giữa các quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh
XXIV. Lĩnh vực NGƢỜI CÓ CÔNG-24
1

2

3

1.003337.000 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp,
.00.00.H58 phụ cấp ưu đãi
Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị
2.001382.000 di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề
.00.00.H58 nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ
1.002252.000 cấp một lần khi người có công với
.00.00.H58 cách mạng từ trần

3411/QĐUBND ngày
8/11/2016
3582/QĐUBND ngày
29/11/2016
3582/QĐUBND ngày
29/11/2016

Liên thông
huyện
Liên thông
huyện

346/QĐUBND ngày Liên thông
01/02/2019 huyện
346/QĐUBND ngày Liên thông
01/02/2019 huyện
346/QĐUBND ngày Liên thông
01/02/2019 huyện

3411/QĐUBND ngày
8/1/2016
3411/QĐUBND ngày
8/1/2016
666/QĐUBND ngày
27/3/2017

Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh

4

5

6

7

8

9

1.002305.000 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi
.00.00.H58 đối với thân nhân liệt sĩ
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng
1.002271.000 tháng cho thân nhân khi người có
.00.00.H58 công từ trần

1.002363.000
.00.00.H58
1.002410.000
.00.00.H58

1.003351.000
.00.00.H58

1.002429.000
.00.00.H58

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi
đối với anh hùng lực lượng vũ
trang nhân dân, anh hùng lao
động trong thời kỳ kháng chiến
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ
ưu đãi đối với người hoạt động
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa
học
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ
ưu đãi đối với con đẻ của người
hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học
Thủ tục giải quyết chế độ người
hoạt động cách mạng hoặc hoạt
động kháng chiến bị địch bắt tù,
đày

666/QĐUBND ngày
27/3/2017
666/QĐUBND ngày
27/3/2017

Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh

666/QĐUBND ngày Liên thông
27/3/2017 tỉnh
666/QĐUBND ngày Liên thông
27/3/2017 tỉnh
666/QĐUBND ngày Liên thông
27/3/2017 tỉnh
666/QĐUBND ngày Liên thông
27/3/2017 tỉnh

10 1.003423.000 Thủ tục giải quyết chế độ người có
.00.00.H58 công giúp đỡ cách mạng

666/QĐUBND ngày Liên thông
27/3/2017 tỉnh

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp
thờ cúng liệt sĩ
Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi
12 1.002519.000 đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
.00.00.H58

666/QĐUBND ngày
27/3/2017
666/QĐUBND ngày
27/3/2017

11

T-TGG287069-TT

Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh

Thủ tục giải quyết chế độ người
13 1.002440.000 hoạt động kháng chiến giải
.00.00.H58 phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc
và làm nghĩa vụ quốc tế
Thủ tục xác nhận thương binh,
người hưởng chính sách như
thương binh đối với người bị
14 1.002741.000 thương không thuộc lực lượng c
.00.00.H58 ông an, quân đội trong chiến tranh
từ ngày 31/12/1991 trở về trước
không còn giấy tờ
15 1.002745.000 Thủ tục bổ sung tình hình thân
.00.00.H58 nhân trong hồ sơ liệt sĩ
Trợ cấp một lần đối với thanh niên
16 2.001157.000 xung phong đã hoàn thành nghĩa
.00.00.H58 vụ trong kháng chiến
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh
17 2.001396.000 niên xung phong đã hoàn thành
.00.00.H58 nghĩa vụ trong kháng chiến
Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi
18 1.003057.000 trong giáo dục đào tạo đối với
.00.00.H58 người có công với cách mạng và
con của họ
BLĐThủ tục thực hiện chế độ trợ cấp
TBVXHmột lần đối với thân nhân người
19
TGG-286173 hoạt động kháng chiến giải phóng
dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm
nghĩa vụ quốc tế, người có công
giúp đỡ cách mạng đã chết
Thủ tục giải quyết chế độ đối với
1.002377.000 thương binh và người hưởng chính

666/QĐUBND ngày Liên thông
27/3/2017 tỉnh

666/QĐUBND ngày Liên thông
27/3/2017 tỉnh

666/QĐUBND ngày
27/3/2017
666/QĐUBND ngày
27/3/2017
666/QĐUBND ngày
27/3/2017
666/QĐUBND ngày
27/3/2017

Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh
Liên thông
tỉnh

2253/QĐUBND ngày
16/7/2019

Liên thông
666/QĐUBND ngày tỉnh

20
21

22

23

24

.00.00.H58 sách như thương binh
1.003159.000 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt
.00.00.H58 liệt sĩ
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần
1.004964.000 đối với người được cử làm
.00.00.H58 chuyên gia sang giúp Lào,
Campuchia
2.002308.000 Giải quyết chế độ mai táng phí
.00.00.H58 đối với thanh niên xung phong
thời kỳ chống Pháp
2.002307.000 Giải quyết chế độ mai táng phí
.00.00.H58 đối với cựu chiến binh

XXV. Lĩnh vực BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM-6
Phê duyệt kế hoạchh trợ, can thiệp
BLĐđối với trẻ em bị xâm hại hoặc có
TBVXH1
nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi
TGG-286352 và trẻ em có hoàn c ả n h đ ặ c
biệt
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế
BLĐcho trẻ em đối với cá nhân, người
TBVXH2
đại diện gia đình nhận chăm sóc
TGG-286353 thay thế không phải là người thân
thích của trẻ em
Thông báo nhận chăm sóc thay
BLĐthế cho trẻ em đối với cá nhân,
TBVXH3
người đại diện gia đình nhận chăm
TGG-286354 sóc thay thế là người thân thích
của trẻ em
4

Chuyển trẻ em đang được chăm
BLĐTBVXHsóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã
TGG-286355 hội đến cá nhân, gia đình nhận
chăm sóc thay thế
Áp dụng các biện pháp can thiệp
BLĐ-

27/3/2017
666/QĐUBND ngày
27/3/2017
2789/QĐUBND ngày
17/9/2020

Liên thông
tỉnh

Liên thông
tỉnh

2789/QĐUBND ngày
17/9/2020

Liên thông
tỉnh

2789/QĐUBND ngày
17/9/2020

Liên thông
tỉnh

1918/QĐUBND ngày
11/7/2018
1918/QĐUBND ngày
11/7/2018
1918/QĐUBND ngày
11/7/2018
1918/QĐUBND ngày
11/7/2018
1918/QĐ-

TBVXHkhẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ
TGG-286350 em khỏi môi trường hoặc người
gây tốn hại cho trẻ em
BLĐChấm dứt việc chăm sóc thay thế
TBVXH6
cho trẻ em
TGG-286351
XXVI. Lĩnh vực PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI-3
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ
BLĐTBVXHcấp khó khăn ban đầu cho nạn
1
TGG-286034 nhân
BLĐQuyết định cai nghiện ma túy tự
TBVXH2
nguyện tại cộng đồng
TGG-286191
BLĐQuyết định quản lý cai nghiện ma
TBVXH3
túy tự nguyện tại gia đình
TGG-286037
XXVII. Lĩnh vực VIỆC LÀM-3
Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm
ngừng kinh doanh do đại dịch
1
1.008362
COVID-19

UBND ngày
11/7/2018

Hỗ trợ người lao động bị châm
2
1.008363
dứt hợp đồng lao động, hợp đồng
làm việc do đại dịch COVID-19
nhưng không đủ điều kiện hưởng
trợ cấp thất nghiệp
Hỗ trợ người lao động không có
giao kết hợp đồng lao động bị
3
1.008364
mất việc làm do đại dịch COVID19
XXVIII. Lĩnh vực CHÍNH SÁCH-1
Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp
"Giấy chứng nhận" đối với người

1414/QĐUBND ngày
25/5/2020

5

1918/QĐUBND ngày
11/7/2018
3582/QĐUBND ngày
29/11/2016
3411/QĐUBND ngày
8/11/2016
3411/QĐUBND ngày
8/11/2016
1414/QĐUBND ngày
25/5/2020

1414/QĐUBND ngày
25/5/2020

tham gia kháng chiến, chiến tranh
bảo vệ tổ quốc và là m nhiệm vụ
quốc tế đang định cư ở nước
ngoài ủy quyền cho thân nhân ở
trong nước kê khai, nhận chế độ
XXIX. Lĩnh vực VĂN HÓA CỞ SỞ-3
1

1

1.001120

2

1.000954

Xét tặng Giấy khen Gia đình văn
hóa
Xét tặng danh hiệu Gia đình văn
hóa hàng
năm

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội
cấp xã
XXX. Lĩnh vực THƢ VIỆN-1
Thủ tục đăng ký hoạt động thư
viện tư nhân có vốn sách ban đầu
1
1.005440
từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
XXXI. Lĩnh vực THỂ DỤC THỂ THAO-1
3

1.003622

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ
sở
XXXII. Lĩnh vực MÔI TRƢỜNG-2
1

1

1.000794

BTM-TGG264791

Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ
môi trường

Tham vấn báo cáo đánh giá tác
BTM-TGG- động môi trường
264792
XXXIII. Lĩnh vực TÀI NGUYÊN NƢỚC-1
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp
2

3648/QĐUBND ngày
4/9/2018

547/QĐUBND ngày
03/3/2020
547/QĐUBND ngày
03/3/2020
547/QĐUBND ngày
03/3/2020
547/QĐUBND ngày
03/3/2020
547/QĐUBND ngày
03/3/2020
4041/QĐUBND ngày
14/12/2018
4041/QĐUBND ngày
14/12/2018
4041/QĐ-

xã, cấp huyện đối với các dự án
đầu tư có chuyển nước từ nguồn
nước nội tỉnh
XXXIV. Lĩnh vực GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO-5
Cho phép cơ sở giáo dục khác
1 BGD-TGG- thực hiện chương trình giáo
285397
dục tiểu học
1

2

BTM-TGG264926

UBND ngày
14/12/2018

BGD-TGG285393

546/QĐUBND ngày
22/2/2019
546/QĐUBND ngày
22/2/2019

3

BGD-TGG285396

4

BGD-TGG285394

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
độc lập
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
độc lập hoạt động giáo dục trở lại
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp
mẫu giáo độc lập

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo
5 BGD-TGG- độc lập (theo yêu cầu của tổ chức,
285395
cá nhân đề nghị thành lập)
XXXV. Lĩnh vực ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA-10
BGTVTĐăng ký phương tiện lần đầu đối
1 TGG-284948 với phương tiện chưa khai thác
trên đường thủy nội địa
BGTVTĐăng ký lần đầu đối với phương
2 TGG-284949 tiện đang khai thác trên đường
thủy nội địa
BGTVTĐăng ký lại phương tiện trong
3 TGG-284950 trường hợp chuyển từ cơ quan
đăng ký khác sang cơ quan đăng
ký phương tiện thủy nội địa
BGTVTĐăng ký lại phương tiện trong
4 TGG-284951 trường hợp phương tiện thay đổi
tên, tính năng kỹ thuật

546/QĐUBND ngày
22/2/2019
546/QĐUBND ngày
22/2/2019
546/QĐUBND ngày
22/2/2019
344/QĐUBND ngày
01/02/2019
344/QĐUBND ngày
01/02/2019
344/QĐUBND ngày
01/02/2019
344/QĐUBND ngày
01/02/2019

5

6

BGTVTĐăng ký lại phương tiện trong
TGG-284952 trường hợp chuyển quyền sở hữu
phương tiện nhưng không thay đổi
cơ quan đăng ký phương tiện
Đăng ký lại phương tiện trong
BGTVTtrường hợp chuyển quyền sở hữu
TGG-284953 phương tiện đồng thời thay đổi
cơ quan đăng ký phương tiện

344/QĐUBND ngày
01/02/2019

344/QĐUBND ngày
01/02/2019

Đăng ký lại phương tiện trong
BGTVTtrường hợp chủ phương tiện thay
344/QĐUBND ngày
7 TGG-284954 đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ
01/02/2019
khẩu thường trú của chủ phương
tiện sang đơn vị hành chính cấp
tỉnh khác
BGTVT344/QĐ8 TGG-284955 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký UBND ngày
01/02/2019
phương tiện
BGTVT344/QĐ9 TGG-284956 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký UBND ngày
01/02/2019
phương tiện
BGTVTXác nhận trình báo đường thủy nội
344/QĐUBND ngày
10 TGG-285765 địa hoặc trình báo đường thủy nội
địa bổ sung
01/02/2019
XXXVI. Lĩnh vực THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC-3
1196/QĐUBND ngày
1
2.002226
Thông báo thành lập tổ hợp tác
7/5/2020
1196/QĐUBND ngày
2
2.002227
Thông báo thay đổi tổ hợp tác
7/5/2020
1196/QĐUBND ngày
3
2.002228
Thông báo chấm dứt hoạt động

XXXVII. Lĩnh vực
1

1.004583.000
.00.00.H58

2

1.004550.000
.00.00.H58

3

1.003862.000
.00.00.H58

4

1.003688.000
.00.00.H58

5

1.003625.000
.00.00.H58

6

1.003046.000
.00.00.H58

7

2.000801.000
.00.00.H58

của tổ hợp tác
7/5/2020
ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM-9
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng
1786/QĐđất, tài sản gắn liền với đất (gồm
UBND ngày
trường hợp đăng ký thế chấp
29/6/2020
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)
1786/QĐĐăng ký thế chấp dự án đầu tư xây
dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong UBND ngày
29/6/2020
tương lai
1786/QĐĐăng ký thế chấp tài sản gắn liền
UBND ngày
với đất không phải là nhà ở mà
29/6/2020
tài sản đó đã hình thành nhưng
chưa được chứng nhận quyền sở
hữu trên Giấy chứng nhận
1786/QĐĐăng ký bảo lưu quyền sở hữu
trong trường hợp mua bán tài sản UBND ngày
29/6/2020
gắn liền với đất có bảo lưu quyền
sở hữu
1786/QĐĐăng ký thay đổi nội dung biện
pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng UBND ngày
29/6/2020
đất, tài sản gắn liền với đất đã
đăng ký
1786/QĐSửa chữa sai sót nội dung biện
pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng UBND ngày
29/6/2020
đất, tài sản gắn liền với đất đã
đăng ký do lỗi của cơ quan đăng
ký
1786/QĐĐăng ký văn bản thông báo về
việc xử lý tài sản thế chấp bằng UBND ngày

8

9

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
với đất
1.001696.000 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp
.00.00.H58 quyền tài sản phát sinh từ hợp
đồng mua bán nhà ở
1.000655.000 Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm
.00.00.H58 bằng quyền sử dụng đất, tài sản
gắn liền với đất

29/6/2020
1786/QĐUBND ngày
29/6/2020
1786/QĐUBND ngày
29/6/2020

