DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND
CẤP HUYỆN THÁNG 5/2021

St
Mã số hồ sơ
Tên thủ tục hành chính
t
I. Lĩnh vực HỘ TỊCH - 16
2.000635.000.0 Thủ tục Cấp bản sao Trích lục hộ tịch
0.00.H58
1
2.000528.000.0 Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố
nước ngoài
0.00.H58
2
2.000522.000.00 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố
nước ngoài
.00.H58
3
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu
1.000893.000.0
tố nước ngoài cho người đã có hồ
4
0.00.H58
sơ, giấy tờ cá nhân
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng
1.001695.000.0
ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố
5
0.00.H58
nước ngoài
6
7
8
9
10
11

2.000806.000.0 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố
0.00.H58
nước ngoài
2.000513.000.00 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố
nước ngoài
.00.H58
1.001669.000.0 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố
nước ngoài
0.00.H58
2.000756.000.0 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có
yếu tố nước ngoài
0.00.H58
2.000779.000.0 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có
yếu tố nước ngoài
0.00.H58
2.000748.000.0 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung
0.00.H58
thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

Quyết định
công bố
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020

Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch
khác của công dân Việt Nam đã được
giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền
2.000547.000.0
của nước ngoài (khai sinh; giám hộ;
12
0.00.H58
nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ,
con; nuôi con nuôi; khai tử;
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn
2.002189.000.0 của công dân Việt Nam đã được giải
quyết tại cơ quan có thẩm quyền của
13
0.00.H58
nước ngoài
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn,
2.000554.000.0 hủy việc kết hôn của công dân Việt
Nam đã được giải quyết tại cơ quan có
0.00.H58
14
thẩm quyền của nước ngoài
1.001766.000.0 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước
ngoài
0.00.H58
15
2.000497.000.00 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố
nước ngoài
.00.H58
16
II. Lĩnh vực NUÔI CON NUÔI-1
Ghi vào Sổ đăng ký nuôi con nuôi việc
nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ
1
2.002363
quan có thẩm quyền của nước ngoài
III. Lĩnh vực CHỨNG THỰC-12
2.000908.000.
00.00.H58
1
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch
2.000992.000.
2
mà người dịch là cộng tác viên dịch
00.00.H58
thuật của Phòng Tư pháp
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch
2.001008.000.
mà người dịch không phải là cộng tác
3
00.00.H58
viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
2.001044.000. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao
dịch liên quan đến tài sản là động sản
00.00.H58
4

2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020

2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020

2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020

2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
2822/QĐ-UBND
ngày 21/9/2020
507/QĐ-UBND
ngày 05/3/2021
1704/QĐ-UBND
ngày 19/6/2018
1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020
1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020
1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020

5
6

7

8

9

10

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận 1786/QĐ-UBND
phân chia di sản mà di sản là động sản
ngày 29/6/2020
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận 1786/QĐ-UBND
di sản mà di sản là động sản
ngày 29/6/2020
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
1786/QĐ-UBND
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ
2.000815.000. chức có thẩm quyền của Việt Nam ngày 29/6/2020
00.00.H58
cấp hoặc chứng nhận

2.001050.000.
00.00.H58
2.001052.000.
00.00.H58

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản
chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 1786/QĐ-UBND
chức có thẩm quyền của nước ngoài; ngày 29/6/2020
cơ quan tổ chức có thẩm quyền của
2.000843.000. Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ
00.00.H58
chức có thẩm quyền của nước ngoài
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 chỉ và
2.000884.000. trường hợp người yêu cầu chứng thực
không thể ký, không thể điểm chỉ
00.00.H58
được)
2.000913.000. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ
sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
00.00.H58

1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020

1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020
1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020

2.000927.000. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng,
11
00.00.H58 giao dịch
1786/QĐ-UBND
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ
2.000942.000.
bản chính hợp đồng, giao dịch đã được
ngày 29/6/2020
12
00.00.H58
chứng thực
IV. Lĩnh vực PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT-1
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải
viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh 3039/QĐ-UBND
hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong
1
ngày 19/10/2018
BTP-TGGkhi thực hiện hoạt động hòa giải
277448

V. Lĩnh vực BỒI THƢỜNG NHÀ NƢỚC-2
1

BTP-TGG27744

Phục hồi danh dự

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ
quan trực tiếp quản lý người thi hành
2
BTP-TGGcông vụ gây thiệt hại
277445
VI. Lĩnh vực TÔN GIÁO-8
Thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn
giáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 41
1
BNV-TGGcủa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
264891
Thông báo danh mục hoạt động tôn
giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt
2
BNV-TGGđộng tôn giá o ở nhiều xã thuộc một
264936
huyện
Thông báo danh mục hoạt động tôn
giáo bổ sung đối với tổ chức có địa
bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã
3
BNV-TGGthuộc một huyện
264937
Thông báo tổ chức hội nghị thường
niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn
BNV-TGGgiáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở
4
264893
một huyện
Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức
tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc,
BNV-TGGtổ chức được cấp chứng nhận đăng ký
5
264894
hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt
động ở một huyện
Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở
tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng
6
BNV-TGGký có quy mô tổ chức ở một huyện
264895
Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ
BNV-TGGtrách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp
264896

2031/QĐ-UBND
ngày 27/7/2018
2031/QĐ-UBND
ngày 27/7/2018

1290/QĐ-UBND
ngày 17/5/2018
1290/QĐ-UBND
ngày 17/5/2018

1290/QĐ-UBND
ngày 17/5/2018

1290/QĐ-UBND
ngày 17/5/2018

1290/QĐ-UBND
ngày 17/5/2018

1290/QĐ-UBND
ngày 17/5/2018

1290/QĐ-UBND

pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở
ngày 17/5/2018
một huyện
Thông báo tổ chức quyên góp ngoài
địa bàn một xã nhưng trong địa bàn
một huyện, quận, thị xã, thành phố 1290/QĐ-UBND
thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố
BNV-TGGngày 17/5/2018
8
264897
trực thuộc trung ương của cơ sở tín
ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn
giáo trực thuộc
VII. Lĩnh vực TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP-3
1.003719.000.0 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp
213/QĐ-UBND
công lập
0.00.H58
1
ngày 29/01/2021
1.003693.000.0 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp 213/QĐ-UBND
công lập
0.00.H58
2
ngày 29/01/2021
1.003817.000.0 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp
213/QĐ-UBND
công lập
0.00.H58
3
ngày 29/01/2021
VIII. Lĩnh vực TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH-3
1.009334.000.0 Thẩm định thành lập tổ chức hành chính 213/QĐ-UBND
ngày 29/01/2021
0.00.H58
1
213/QĐ-UBND
1.009335.000.0 Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành
chính
ngày 29/01/2021
0.00.H58
2
213/QĐ-UBND
1.009336.000.0 Thẩm định giải thể tổ chức hành chính
ngày 29/01/2021
0.00.H58
3
7

IX. Lĩnh vực THI ĐUA, KHEN THƢỞNG-8
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND
2126/QĐ-UBND
BNV-TGGhuyện về thành tích thực hiện nhiệm
ngày 8/8/2018
1
264920
vụ chính trị
Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên 2126/QĐ-UBND
BNV-TGGtiến
264921
2
ngày 8/8/2018
Tặng giấy khen của chủ tịch UBND
BNV-TGG2126/QĐ-UBND
cấp huyện về khen thưởng cho gia
264927
3
ngày 8/8/2018

4
5
6

7

BNV-TGG264922
BNV-TGG264923
BNV-TGG264924
BNV-TGG264925

đình
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND
cấp huyện về thành tích thi đua theo
đợt, chuyên đề
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND
cấp huyện về thành tích đột xuất
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND
cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

BNV-TGG264926
X. Lĩnh vực QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ HỘI -7
8

1

Công nhận ban vận động thành lập hội

2

Thành lập hội

3

Phê duyệt điều lệ hội

4

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

5

Đổi tên hội

Hội tự giải thể
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ,
đại hội bất thường của hội
7
XI. Lĩnh vực HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG-13
6

1

Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ
1.007254.000.0
thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều
0.00.H58
chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán

2126/QĐ-UBND
ngày 8/8/2018
2126/QĐ-UBND
ngày 8/8/2018
2126/QĐ-UBND
ngày 8/8/2018
2126/QĐ-UBND
ngày 8/8/2018
2126/QĐ-UBND
ngày 8/8/2018
2538/QĐ-UBND
ngày 21/8/2017
2776/QĐ-UBND
ngày 30/9/2016
2776/QĐ-UBND
ngày 30/9/2016
2776/QĐ-UBND
ngày 30/9/2016
2776/QĐ-UBND
ngày 30/9/2016
2776/QĐ-UBND
ngày 30/9/2016
2776/QĐ-UBND
ngày 30/9/2016

1709/QĐ-UBND

xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự
toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp
thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5,
Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;
Khoản 5 Điều 1 Nghị định số
42/2017/NĐ-CP)

2

3

4

Cấp giấy phép xây dựng đối với công
trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô
1.007262.000.0 thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo
tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc
0.00.H58
địa bàn quản lý, trừ các công trình
thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây
dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh
Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối
với công trình, nhà ở riêng lẻ xây
dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã,
trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử 1.007286.00 văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các
0.00.00.H58 công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy
phép xây dựng của cấp trung ương, cấp
tỉnh
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với
công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng
1.007266.000.0 trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong
khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn
0.00.H58
hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công
trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép
xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
1.007288.000.0 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với
0.00.H58
công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng

ngày 17/6/2020

1709/QĐ-UBND
ngày 17/6/2020

1709/QĐ-UBND
ngày 17/6/2020

1709/QĐ-UBND
ngày 17/6/2020

1709/QĐ-UBND

5

6

7

8

trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong
khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn
hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công
trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép
xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
Gia hạn giấy phép xây dựng đối với
công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng
trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong
1.007287.000.0 khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn
0.00.H58
hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các
công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy
phép xây dựng của cấp trung ương,
cấp tỉnh.
Cấp giấy phép di dời đối với công
trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô
thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo
1.007285.00 tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc
0.00.00.H58 địa bàn quản lý, trừ các công trình
thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây
dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với
công trình cấp I, II; công trình tôn giáo;
công trình di tích lịch sử - văn hóa,
1.006949.000.0 tượng đài, tranh hoành tráng được xếp
0.00.H58
hạng; công trình trên các tuyến, trục
đường phố chính trong đô thị; công
trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài.
Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với
1.007197.000.0 công trình cấp I, II; công trình tôn giáo;
0.00.H58
công trình di tích lịch sử - văn hóa,

ngày 17/6/2020

1709/QĐ-UBND
ngày 17/6/2020

1709/QĐ-UBND
ngày 17/6/2020

1709/QĐ-UBND
ngày 17/6/2020

1709/QĐ-UBND

9

tượng đài, tranh hoành tráng được xếp
hạng; công trình trên các tuyến, trục
đường phố chính trong đô thị; công
trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài.

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với
công trình cấp I, II; công trình tôn
10
giáo; công trình di tích lịch sử - văn
1.007203.000.0 hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được
0.00.H58
xếp hạng; công trình trên các tuyến,
trục đường phố chính trong đô thị;
công trình thuộc dự án có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài.
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với
công trình cấp I, II; công trình tôn
giáo; công trình di tích lịch sử - văn
11
hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được
1.007207.00 xếp hạng; công trình trên các tuyến,
0.00.00.H58 trục đường phố chính trong đô thị;
công trình thuộc dự án có vốn đầu tư
trực tiếp nước ngoài
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với
công trình cấp I, II; công trình tôn giáo;
công trình di tích lịch sử - văn hóa,
12
1.007145.000.0 tượng đài, tranh hoành tráng được xếp
0.00.H58
hạng; công trì nh trên các tuyến, trục
đường phố chính trong đô thị; công
trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài
1.007187.000.0 Cấp giấy phép di dời đối với công trình
0.00.H58
cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình

ngày 17/6/2020

1709/QĐ-UBND
ngày 17/6/2020

1709/QĐ-UBND
ngày 17/6/2020

1709/QĐ-UBND
ngày 17/6/2020

di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, 1709/QĐ-UBND
tranh hoành tráng được xếp hạng; công ngày 17/6/2020
trình trên các tuyến, trục đường phố
chính trong đô thị; công trình thuộc dự
án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
XII. Lĩnh vực QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG-1
13

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa
công trình vào sử dụng đối với các
công trình trên địa bàn thuộc trách
nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở
1
1.002696.000.0 quản lý công trình xây dựng chuyên
ngành, trừ các công trình thuộc thẩm
0.00.H58
quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm
thu Nhà nước các công trình xây dựng,
cơ quan chuyên môn về xây dựng trực
thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý
công trình xây dựng chuyên ngành
XIII. Lĩnh vực QUY HOẠCH - KIẾN TRÖC -2
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều
chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án
đầu tư xây dựng công trình theo hình
BXD-TGG1
thức kinh doanh thuộc thẩm quyền
263365
phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp
huyện.
Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh
quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư
BXD-TGGxây dựng công trình theo hình thức
2
263369
kinh doanh thuộc thẩm quyền phê
duyệt của UBND cấp huyện
XIV. Lĩnh vực QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÖC -1
1
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây
1.008455

1709/QĐ-UBND
ngày 17/6/2020

669/QĐ-UBND
ngày 27/3/2017

669/QĐ-UBND
ngày 27/3/2017

2821/QĐ-UBND

dựng thuộc thẩm quyền của Ủy ban
nhân dân cấp huyện
XV. Lĩnh vực HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ-1

ngày 21/9/2020

1953/QĐ-UBND
BXD-TGGCấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển
ngày 21/6/2017
1
187784
cây xanh
XVI. Lĩnh vực KINH DOANH KHÍ -3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 2340/QĐ-UBND
BCT-TGG275430
hàng bán lẻ LPG chai
1
ngày 27/08/2018
2340/QĐ-UBND
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện
BCT-TGG275431
2
ngày 27/08/2018
cửa hàng bán lẻ LPG chai
BCT-TGGCấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ
2340/QĐ-UBND
275432
điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
3
ngày 27/08/2018
XVII. Lĩnh vực LƢU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƢỚC -9
1452/QĐ-UBND
2.000181.000. Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc
1
ngày 28/5/2020
00.00.H58 lá
2
3
4
5
6
7
8

2.000150.000. Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm
00.00.H58 thuốc lá
2.000162.000. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ
sản phẩm thuốc lá
00.00.H58
2.000620.000.
00.00.H58
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

1452/QĐ-UBND
ngày 28/5/2020
1452/QĐ-UBND
ngày 28/5/2020
1452/QĐ-UBND
ngày 28/5/2020
1452/QĐ-UBND
ngày 28/5/2020

2.000615.000. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ
00.00.H58 rượu
1452/QĐ-UBND
2.001240.000.
00.00.H58
ngày 28/5/2020
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
1452/QĐ-UBND
2.000633.000. Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ
công nhằm mục đích kinh doanh
00.00.H58
ngày 28/5/2020
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản
1452/QĐ-UBND
2.000629.000.
xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh ngày 28/5/2020
00.00.H58
doanh

1.001279.000 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ
công nhằm mục đích kinh doanh
.
9
00.00.H58
XVIII. Lĩnh vực ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA -10
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với
BGTVT-TGGphương tiện chưa khai thác trên đường
1
284948
thủy nội địa
BGTVT-TGG- Đăng ký lần đầu đối với phương tiện
284949
đang khai thác trên đường thủy nội địa
2

3

BGTVT-TGG284950

4

BGTVT-TGG284951

5

BGTVT-TGG284952

6

BGTVT-TGG284953

7

BGTVT-TGG284954

8

BGTVT-TGG284955
BGTVT-TGG-

Đăng ký lại phương tiện trong trường
hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác
sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy
nội địa
Đăng ký lại phương tiện trong trường
hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng
kỹ thuật
Đăng ký lại phương tiện trong trường
hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện
nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký
phương tiện
Đăng ký lại phương tiện trong trường
hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện
đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký
phương tiện
Đăng ký lại phương tiện trong trường
hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở
hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
của chủ phương tiện sang đơn vị hành
chính cấp tỉnh khác
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký
phương tiện

1452/QĐ-UBND
ngày 28/5/2020
344/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019
344/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019
344/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019
344/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019

344/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019

344/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019

344/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019
344/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019
344/QĐ-UBND

9

284956

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương
tiện

ngày 01/02/2019

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa
344/QĐ-UBND
hoặc trình báo
ngày 01/02/2019
đường thủy nội địa bổ sung
XIX. Lĩnh vực ĐƢỜNG BỘ -1
Cấp và tái cấp biển hiệu hoạt động vận
chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe 1856/QĐ-UBND
thô sơ, xe gắn máy, xe môtô hai bánh, ngày 20/7/2015
1
T-TGGxe môtô ba bánh và các loại xe tương
213048-TT
tự
XX. Lĩnh vực CÔNG NGHIỆP ĐỊA PHƢƠNG-1
Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công
1389/QĐ-UBND
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện
ngày 03/05/2017
1
BCT-TGG275010
XXI. Lĩnh vực AN TOÀN THỰC PHẨM - 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
1389/QĐ-UBND
1
ngày 3/5/2017
kiện điều kiện an toàn thực phẩm đối
với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
1389/QĐ-UBND
kiện điều kiện an toàn thực phẩm đối
ngày 3/5/2017
2
với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
XXII. Lĩnh vực NGƢỜI CÓ CÔNG-2
3582/QĐ-UBND
BLĐ-TBVXH- Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ
1
TGG-286183 liệt sỹ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
ngày 29/11/2016
BGTVT-TGG10
285765

Hỗ trợ người có công đi làm phương
tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi
2
điều trị phục hồi chức năng
XXIII. Lĩnh vực BẢO TRỢ XÃ HỘI-15
Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã
BLĐ-TBVXH- hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền
1
TGG-286382 giải quyết của Phòng Lao động BLĐ-TBVXHTGG-286184

3582/QĐ-UBND
ngày 29/11/2016

1918/QĐ-UBND
ngày 11/7/2018

Thương binh và Xã hội

2

BLĐ-TBVXHTGG-286110

3

BLĐ-TBVXHTGG-286111

4

5

6

BLĐ-TBVXHTGG-286112
BLĐ-TBVXHTGG-286113

BLĐ-TBVXHTGG-286383

7

BLĐ-TBVXHTGG-286115

8

BLĐ-TBVXHTGG-286116

9

BLĐ-TBVXHTGG-286385

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng
tháng
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong
cùng địa bàn quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội
hàng tháng khi đối tượng thay đổi
nơi cư trú giữa các quận, huyện,
thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm
sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Đăng ký thành lập, đăng ký thay
đổi nội dung hoặc cấp lại giấy
chứng nhận đăng ký thành lập cơ
sở trợ giúp xã hội ngoài công lập
thuộc thẩm quyền của Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng
bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội
thường xuyên tại cộng đồng)
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người
bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà
không có người thân thích chăm sóc
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ
sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền
của Phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội

346/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019

346/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019

346/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019
3582/QĐ-UBND
ngày 29/11/2016

346/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019

3582/QĐ-UBND
ngày 29/11/2016
3582/QĐ-UBND
ngày 29/11/2016

346/QĐ-UBND
ngày 01/02/2019

BLĐ-TBVXH10
TGG-286384

BLĐ-TBVXH11
TGG-286386
BLĐ-TBVXH12
TGG-286387
BLĐ-TBVXH13 TGG-286388
BLĐ-TBVXH14 TGG-286389

Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài
công lập thuộc thẩm quyền giải quyết
của Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội

1918/QĐ-UBND
ngày 11/7/2018

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt
động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có
giấy phép hoạt động do Phòng Lao
động - Thương binh và Xã hội cấp

1918/QĐ-UBND
ngày 11/7/2018

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở
trợ giúp xã hội cấp huyện
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn
cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ
sở trợ giúp xã hội cấp huyện

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

BLĐ-TBVXH- Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp
15 TGG-286390 xã hội cấp huyện
XXIV. Lĩnh vực PHÕNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI-3
3582/QĐ-UBND
BLĐ-TBVXH- Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp
khó khăn ban đầu cho nạn nhân
ngày 29/11/2016
1 TGG-286034
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng
3582/QĐ-UBND
BLĐ-TBVXHbiện pháp quản lý sau cai nghiện tại
ngày 29/11/2016
2
TGG-286035
Trung tâm quản lý sau cai nghiện
Miễn chấp hành quyết định áp dụng
3582/QĐ-UBND
BLĐ-TBVXHbiện pháp sau cai nghiện tại Trung tâm ngày 29/11/2016
3 TGG-286036
quản lý sau cai nghiện
XXV. Lĩnh vực LAO ĐỘNG - TIỀN LƢƠNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG-2
BLĐ-TBVXH- Gửi thang lương, bảng lương, định 1819/QĐ-UBND
mức lao động của doanh nghiệp
1 TGG-286146
ngày 4/6/2019
BLĐ-TBVXH- Thủ tục "Giải quyết tranh chấp lao 3582/QĐ-UBND
động tập thể về quyền"
2 TGG-286147
ngày 29/11/2016

XXVI. Lĩnh vực TIỀN LƢƠNG-2
Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực
hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc
1
1.00836 không hưởng lương do đại dịch
COVID-19

1414/QĐ-UBND
ngày 25/5/2020

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn
để trả lương ngừng việc đối với người 1414/QĐ-UBND
ngày 25/5/2020
2
1.008365 lao động phải ngừng việc do đại dịch
COVID-19
XXVII. Lĩnh vực BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM-1
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn
cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi 1918/QĐ-UBND
BLĐ-TBVXHmôi trường hoặc người gây tổn hại cho
ngày 11/7/2018
1
TGG-286350
trẻ em
XXVIII. Lĩnh vực QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NƢỚC NGOÀI-1
Thủ tục hỗ trợ cho người lao động
thuộc đối tượng là người dân tộc
BLĐ-TBVXH- thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ
1 TGG-286242
cận nghèo, thân nhân người có công
với cách mạng đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng
XXIX. Lĩnh vực GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP-2
Thủ tục cấp chính sách nội trú cho
học sinh, sinh viên tham gia chương
1
trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung
cấp tại các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp công lập trực thuộc huyện,
quận, thị xã, thành phố trực thuộc
tỉnh

2

Thủ tục cấp chính sách nội trú cho
học sinh, sinh viên tham gia chương

1918/QĐ-UBND
ngày 11/7/2018

1049/QĐ-UBND
ngày 21/4/2020

trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung
1049/QĐ-UBND
ngày 21/4/2020
cấp tại các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có
vốn đầu tư nước ngoài
XXX. Lĩnh vực THỦY SẢN-4
Hỗ trợ tổ chức và cá nhân khắc phục 1744/QĐ-UBND
thiệt hại do thiên tai trên biển thuộc ngày 02/7/2015
1
T-TGGphạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân
253816-TT
cấp huyện
Công nhận và giao quyền quản lý cho 1817/QĐ-UBND
tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản
2
ngày 4/6/2019
BNN-TGGlý)
288486
Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định
công nhận và giao quyền quản lý cho 1817/QĐ-UBND
BNN-TGGtổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản
ngày 4/6/2019
3
288487
lý)
BNN-TGG1817/QĐ-UBND
288488
ngày 4/6/2019
4
Công bố mở cảng cá loại 3
XXXI. Lĩnh vực QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY
SẢN-7
Cấp Giấy chứng nhân cơ sở đủ điều
1817/QĐ-UBND
kiện an toàn thực phẩm đôi với cơ sở
ngày 4/6/2019
sản
xuất,
kinh
doanh
thực
phẩm
nông,
1
BNN-TGGlâm, thủy sản
288021

2

BNN-TGG288022

BNN-TGG-

Cấp lại Giấy chứng nhân cơ sở đủ
điều kiện an toàn thực phẩm đối với
cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm,
thủy sản (trường hợp trước 06 tháng
tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn
thực phẩm hết hạn)
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều

1817/QĐ-UBND
ngày 4/6/2019

4

BNN-TGG288020

kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở
sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy
sản (trường hợp Giấy chứng nhận
ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực
nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc
có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên
Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm)
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an
toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và
người trực tiếp sản xuất, kinh doanh
thực phẩm nông, lâm, thủy sản

5

1.006498

Đăng ký hỗ trợ thực hiện quy trình thực
hành sản xuất nông nghiệp tốt, an toàn

2614/QĐ-UBND
ngày 31/8/2020

1.006501

Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp giấy chứng
nhận thực hiện quy trình thực hành sản
xuất nông nghiệp tốt và an toàn

2614/QĐ-UBND
ngày 31/8/2020

288023

3

6

7

1.006502

Đăng ký hỗ trợ kinh phí cấp lại giấy
chứng nhận thực hiện quy trình thực
hành sản xuất nông nghiệp tốt và an
toàn (đối với các cơ sở chưa được hỗ trợ
lần đầu)

XXXII. Lĩnh vực THỦY LỢI-4
Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và
công bố công khai quy trình vận hành
hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của
1
BNN-TGGUBND huyện
288383
Thẩm định phê duyệt đề cương, kết
quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa
2
BNN-TGGthủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND
288384

1817/QĐ-UBND
ngày 4/6/2019

1817/QĐ-UBND
ngày 4/6/2019

2614/QĐ-UBND
ngày 31/8/2020

4318/QĐ-UBND
ngày 28/12/2018
4318/QĐ-UBND
ngày 28/12/2018

huyện
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng
phó thiên tai cho công trình, vùng hạ
3
du đập trong quá trình thi công thuộc
BNN-TGGthẩm quyền UBND huyện (trên địa bàn
288385
từ 02 xã trở lên)
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng
phó với tình huống khẩn cấp thuộc
thẩm quyền UBND huyện (trên địa bàn
4
BNN-TGG288386
từ 02 xã trở lên)
XXXIII. Lĩnh vực LÂM NGHIỆP-1

4318/QĐ-UBND
ngày 28/12/2018

4318/QĐ-UBND
ngày 28/12/2018

Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán
công trình lâm sinh (đối với công trình 2614/QĐ-UBND
lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch ngày 31/8/2020
1
1.007919
UBND cấp huyện quyết định đầu tư)
XXXIV. Lĩnh vực KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-3
Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện,
BNN-TGG201/QĐ-UBND
trong tỉnh
1 287776
ngày 14/02/2017
BNN-TGG201/QĐ-UBND
Bố trí ổn định dân cư trong huyện
287777
2
ngày 14/02/2017
BNN-TGG4318/QĐ-UBND
288389
3
ngày 28/12/2018
Hỗ trợ dự án liên kết
XXXV. Lĩnh vực NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-1
561/QĐ-UBND
1.003605.000.0 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa
ngày 22/2/2019
0.00.H58
phương
XXXVI. Lĩnh vực THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (HỘ
KINH DOANH)-5
4086/QĐ-UBND
1
ngày 22/12/2020
BKH-TGGĐăng ký thành lập hộ kinh doanh
272039
4086/QĐ-UBND
1

2

3

4

BKH-TGG272040
BKH-TGG272041
BKH-TGG272042

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ
kinh doanh
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

ngày 22/12/2020
4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020
4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020

5

4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020

1

4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020

BKH-TGGCấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ
272043
kinh doanh
XXXVII. Lĩnh vực KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ-16
BKH-TGG271961

2

BKH-TGG271962

3

BKH-TGG271974

4

5

6

BKH-TGG271973
BKH-TGG271963
BKH-TGG271975

Đăng ký thành lập hợp tác xã

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn 4086/QĐ-UBND
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
ngày 22/12/2020
của hợp tác xã
4086/QĐ-UBND
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký
ngày 22/12/2020
hợp tác xã
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
4086/QĐ-UBND
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa
ngày 22/12/2020
điểm kinh doanh của hợp tác xã
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
hợp tác xã
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ
phần, thành lập doanh nghiệp của hợp
tác xã
Đăng ký khi hợp tác xã chia

4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020
4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020
4086/QĐ-UBND

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BKH-TGG271964
BKH-TGG271965
BKH-TGG271966
BKH-TGG271967

BKH-TGG271968
BKH-TGG271972

ngày 22/12/2020
Đăng ký khi hợp tác xã tách

4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp
tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh của hợp tác xã (trong
trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)
Giải thể tự nguyện hợp tác xã

4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020

BKH-TGG271976

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã,
4086/QĐ-UBND
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa
ngày 22/12/2020
điểm kinh doanh của hợp tác xã

BKH-TGG271977

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của hợp tác xã

BKH-TGG271978

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp
tác xã

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
BKH-TGG271979
XXXVIII. Lĩnh vực QUẢN LÝ CÔNG SẢN -02
16

4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020

4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020
4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020
4086/QĐ-UBND
ngày 22/12/2020

BTC-TGGMua hóa đơn lẻ
287400
1
BTC-TGGMua quyển hóa đơn
287399
2
XXXIX. Lĩnh vực GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO-3
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại
TTR-TGG-3 cấp huyện
1
2

TTR-TGG-7
2.002186

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại
cấp huyện
Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện

3
XXXX. Lĩnh vực TIẾP CÔNG DÂN-1
Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện
TTR-TGG-14
1
XXXXI. Lĩnh vực XỬ LÝ ĐƠN THƢ-1
Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện
1 TTR-TGG-21
XXXXII. Lĩnh vực PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG-5
1

2.001790.000. Thủ tục Thực hiện việc kê khai tài sản,
00.00.H58
thu nhập

2.001907.000. Thủ tục Công khai bản kê khai tài sản,
2
00.00.H58
thu nhập
2.001905.000.
Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập
00.00.H58
3
2.001798.000.
Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình
00.00.H58
4
2.001797.000.
Thủ tục Thực hiện việc giải trình
00.00.H58
5
XXXXIII. Lĩnh vực MÔI TRƢỜNG-3
1
Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải

23/QĐ-UBND
ngày 5/01/2019
23/QĐ-UBND
ngày 5/01/2019
768/QĐ-UBND
ngày 26/3/2018
768/QĐ-UBND
ngày 26/3/2018
2057/QĐ-UBND
ngày 15/7/2020
768/QĐ-UBND
ngày 26/3/2018
768/QĐ-UBND
ngày 26/3/2018
768/QĐ-UBND
ngày 26/3/2018
768/QĐ-UBND
ngày 26/3/2018
768/QĐ-UBND
ngày 26/3/2018
768/QĐ-UBND
ngày 26/3/2018
768/QĐ-UBND
ngày 26/3/2018
3233/QĐ-UBND
ngày 03/11/2020

1.004138.000.0 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch 3233/QĐ-UBND
bảo vệ môi trường
0.00.H58
ngày 03/11/2020
Tham vấn ý kiến trong quá trình thực
4171/QĐ-UBND
3
hiện đánh giá tác động môi trường
ngày 05/12/2019
XXXXIV. Lĩnh vực TÀI NGUYÊN NƢỚC-2
4041/QĐ-UBND
1
ngày 14/12/2018
Đăng ký khai thác nước dưới đất
BTM-TGG264925
Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện
4041/QĐ-UBND
đối với các dự án đầu tư có chuyển
ngày 14/12/2018
2
BTM-TGGnước từ nguồn nước nội tỉnh
264926
XXXXV. Lĩnh vực ĐẤT ĐAI-9
2

1

2

3

Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô
nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa
tính mạng con người; đất ở có nguy cơ
sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện
tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng
1.005187.000.0 con người đối với trường hợp thu hồi
0.00.H58
đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người
Việt Nam định cư ở nước ngoài được
sở hữu nhà ở tại Việt Nam

3695/QĐ-UBND
ngày 10/12/2020

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng 3695/QĐ-UBND
đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất ngày 10/12/2020
đối với trường hợp thu hồi đất của hộ
1.005367.000.0 gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư,
0.00.H58
thu hồi đất ở của người Việt Nam
định cư ở nước ngoài được sở hữu
nhà ở tại Việt Nam
Chuyển mục đích sử dụng đất phải được 3695/QĐ-UBND
ngày 10/12/2020
1.000798.000.0 phép của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
0.00.H58

4

5

6

7

8

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem
xét giao đất, cho thuê đất không thông
2.001234.000.0 qua hình thức đấu giá quyền sử dụng
0.00.H58
đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng
đồng dân cư

3695/QĐ-UBND
ngày 10/12/2020

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, 3695/QĐ-UBND
cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân ngày 10/12/2020
2.000381.000.0
cư đối với trường hợp giao đất, cho
0.00.H58
thuê đất không thông qua hình thức
đấu giá quyền sử dụng đất
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 3695/QĐ-UBND
1.002335.000.0 sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền ngày 10/12/2020
với đất lần đầu
0.00.H58
3695/QĐ-UBND
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
ngày 10/12/2020
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất cho người đã đăng ký
1.002314.000.0 quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm
0.00.H58
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 3695/QĐ-UBND
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ngày 10/12/2020
1.002291.000.0 ở và tài sản khác gắn liền với đất lần
0.00.H58
đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà
chủ sở hữu không đồng thời là người
sử dụng đất

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc 3695/QĐ-UBND
9 2.000395.000.0
thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân ngày 10/12/2020
0.00.H58
cấp huyện
XXXXVI.Lĩnh vực GIA ĐÌNH-6

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo
lực gia đình (thẩm quyền của UBND
1
1.003243 cấp huyện)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
bạo lực gia đình (thẩm quyền của
2
1.003226 UBND cấp huyện)
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực
gia đình (thẩm quyền của UBND cấp
3
1.003185 huyện)
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của cơ sở tư vấn về phòng,
chống bạo lực gia đình (thẩm quyền
4
1.00314 của UBND cấp huyện)
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký
hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng,
chống bạo lực gia đình (thẩm quyền
5
1.003103 của UBND cấp huyện)
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động của cơ sở tư vấn về phòng,
chống bạo lực gia đình (thẩm quyền
6
1.001874 của UBND cấp huyện)
XXXXVII.Lĩnh vực VĂN HÓA CỞ SỞ-9
Công nhận lần đầu "Cơ quan đạt
chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn
1
1.004648 văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn
văn hóa”
2

Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn
1.000933
hóa

611/QĐ-UBND
ngày 16/3/2021

611/QĐ-UBND
ngày 16/3/2021

611/QĐ-UBND
ngày 16/3/2021

611/QĐ-UBND
ngày 16/3/2021

611/QĐ-UBND
ngày 16/3/2021

611/QĐ-UBND
ngày 16/3/2021

611/QĐ-UBND
ngày 16/3/2021

611/QĐ-UBND
ngày 16/3/2021

3

1.00044

Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa
hàng năm
Công nhận lần đầu "Xã đạt chuẩn
văn hóa nông thôn mới"
Công nhận lại "Xã đạt chuẩn văn hóa
nông thôn mới"
Công nhận lần đầu "Phường, thị
trấn đạt chuẩn văn minh đô thị"
Công nhận lại "Phường, thị trấn đạt
chuẩn văn minh đô thị"

611/QĐ-UBND
ngày 16/3/2021

611/QĐ-UBND
4
1.004646
ngày 16/3/2021
611/QĐ-UBND
5
1.004644
ngày 16/3/2021
611/QĐ-UBND
6
1.004634
ngày 16/3/2021
611/QĐ-UBND
7
1.004622
ngày 16/3/2021
611/QĐ-UBND
ngày 16/3/2021
8
1.003645 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện
611/QĐ-UBND
ngày 16/3/2021
9
1.003635 Thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện
XXXXVIII. Lĩnh vực PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN
ĐIỆN TỬ-4
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 1944/QĐ-UBND
hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò ngày 13/07/2018
1
BTT-TGGchơi điện tử công cộng
284219
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 1944/QĐ-UBND
kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ ngày 13/07/2018
BTT-TGGtrò chơi điện tử công cộng do bị mất,
2
284222
bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới
hình thức khác
Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 1944/QĐ-UBND
kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ ngày 13/07/2018
3
BTT-TGGtrò chơi điện tử công cộng
284221
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 1944/QĐ-UBND
đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp ngày 13/07/2018
4
BTT-TGGdịch vụ trò chơi điện tử công cộng
284220
XXXXIX. Lĩnh vực XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH-2

1944/QĐ-UBND
ngày 13/07/2018

BTT-TGGKhai báo hoạt động cơ sở dịch vụ
282387
photocopy
1944/QĐ-UBND
Thay đổi thông tin khai báo hoạt
BTT-TGGngày 13/07/2018
282388
động cơ sở dịch vụ photocopy
2
XXXXX. Lĩnh vực THƢ VIỆN-3
Thông báo thành lập đối với thư viện 611/QĐ-UBND
thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở ngày 16/3/2021
1
giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục
nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác
1.008898
ngoài công lập và thư viện tư nhân có
phục vụ cộng đồng
Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, 611/QĐ-UBND
tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ ngày 16/3/2021
sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục
1.008898
phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp
và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập,
thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
2
1

Thông báo chấm dứt hoạt động thư 611/QĐ-UBND
viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo ngày 16/3/2021
3
dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ
thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và
cơ sở giáo dục khác ngoài công lập,
thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
1.008900
XXXXXI.Lĩnh vực QUẢN LÝ, ĐĂNG KÝ CƢ TRÚ -6
Đăng ký thường trú tại Công an cấp
T-TGG729/QĐ-UBND
huyện
256425-TT
1
ngày 01/4/2014
Tách Sổ hộ khẩu tại Công an cấp huyện 729/QĐ-UBND
T-TGG256426-TT
2
ngày 01/4/2014
Cấp đổi Sổ hộ khẩu tại Công an cấp
T-TGG729/QĐ-UBND
huyện
256427-TT
3
ngày 01/4/2014
Cấp lại Sổ hộ khẩu tại Công an cấp
T-TGG729/QĐ-UBND
huyện
256428-TT
4
ngày 01/4/2014

T-TGGĐiều chỉnh thay đổi trong Sổ hộ khẩu
729/QĐ-UBND
256429-TT
tại Công an cấp huyện
5
ngày 01/4/2014
Cấp Giấy chuyển hộ khẩu tại Công an
T-TGG729/QĐ-UBND
cấp huyện
256431-TT
6
ngày 01/4/2014
XXXXXII.Lĩnh vực CẤP, QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN-3
Cấp mới Chứng minh nhân dân tại
T-TGG729/QĐ-UBND
Công an cấp huyện
256421-TT
1
ngày 01/4/2014
Cấp lại Chứng minh nhân dân tại Công
T-TGG729/QĐ-UBND
an cấp huyện
256423-TT
ngày 01/4/2014
2
Cấp đổi Chứng minh nhân dân tại Công 729/QĐ-UBND
T-TGGan cấp huyện
256424-TT
3
ngày 01/4/2014
XXXXXIII.Lĩnh vực AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƢỠNG-1
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 1118/QĐ-UBND
sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch
ngày 11/5/2021
1
1.002425
vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh
XXXXXIV.Lĩnh vực GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO-42
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo,
học sinh tiểu học, học sinh trung học
BGD-TGGcơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số
1
285403
rất ít người.

2

BGD-TGG285399

Xét, duyệt chính sách hỗ trơ đối với
học sinh bán trú đang học tại các
trường tiểu học, trung học cở sở ở xã,

1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018

1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018

7

BGD-TGG285274
BGD-TGG285273
BGD-TGG285268
BGD-TGG285280
BGD-TGG285282

8

BGD-TGG285279

9

BGD-TGG285284

10

BGD-TGG285381

11

BGD-TGG285380

12

BGD-TGG285382

13

BGD-TGG285379

3
4
5
6

14

BGD-TGG285378

thôn đặc biêt khó khăn.
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc
trung học cơ sở
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS
Chuyển trường đối với học sinh trung
học cơ sở
Công nhận trường tiểu học đạt mức
chất lượng tối thiểu
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng
đồng học tập” cấp xã
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo
dục, xóa mù chữ
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ
chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối
với cấp trung học cơ sở
Giải thể trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ
chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ
Cho phép trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
trở lại
Cho phép trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
Thành lập trường mẫu giáo, trường
mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho
phép thành lập trường mẫu giáo,
trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư
thục

1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019

16

BGD-TGG285377

Cho phép trường phổ thông dân tộc
nội trú có cấp học cao nhất là trung học
cơ sở hoạt động giáo dục
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể
thao thuộc trường trường tiểu học,
trường trung học cơ sở

17

BGD-TGG285371

Cho phép trung tâm học tập cộng đồng
hoạt động trở lại

15

BGD-TGG285392

18

BGD-TGG285370

19

BGD-TGG285386

20

BGD-TGG285385

21

22
23
24
25
26

Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị
của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập
trường tiểu học).
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học

BGD-TGG285387

Cho phép trường tiểu học hoạt động
giáo dục trở lại

BGD-TGG285384
BGD-TGG285389
BGD-TGG285391
BGD-TGG285390

Cho phép trường tiểu học hoạt động
giáo dục
Cho phép trường phổ thông dân tộc
bán trú hoạt động giáo dục
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc
bán trú

BGD-TGG285383

Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông
dân tộc bán trú
Thành lập trường tiểu học công lập,
cho phép thành lập trường tiểu học tư
thục

BGD-TGG-

Thành lập trường phổ thông dân tộc

546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019
546/QĐ-UBND

27

285388
BGD-TGG285376

bán trú
Giải thể trường trung học cơ sở (theo
đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp
trường)

ngày 22/2/2019
546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019

28

29

BGD-TGG285374

Sáp nhập, chia, tách trường trung học
cơ sở

546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019

30

BGD-TGG285375

546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019

31

BGD-TGG285373

Cho phép trường trung học cơ sở hoạt
động trở lại
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt
động giáo dục

BGD-TGG285372

Thành lập trường trung học cơ sở công
lập hoặc cho phép thành lập trường
trung học cơ sở tư thục

546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019

BGD-TGG285232

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng
sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ
chính khóa

1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018

34

BGD-TGG285215

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn
Quốc gia

1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018

35

BGD-TGG285216

Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn
Quốc gia

1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018

36

BGD-TGG285237

1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018

37

BGD-TGG285297

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập
giáo dục, xóa mù chữ
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua
phương tiện, đồ dùng học tập dùng
riêng cho người khuyết tật học tại các
cơ sở giáo dục

38

BGD-TGG285244

Phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng
nước ngoài
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ

1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018

32

33

BGD-TGG-

546/QĐ-UBND
ngày 22/2/2019

1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018

546/QĐ-UBND

39

285239

40

1.008724

41

1.008725

42

1.002407

chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo,
trường mầm non tư thục do nhà đầu tư
trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường
mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt
động không vì lợi nhuận
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục,
trường trung học cơ sở tư thục và
trường phổ thông tư thục có nhiều cấp
học cao nhất là trung học cơ sở do nhà
đầu tư trong nước đầu tư sang trường
phổ thông tư thục hoạt động không vì
lợi nhuận
Xét, cấp học bổng chính sách

XXXXXV. Lĩnh vực GIÁO DỤC TIỂU HỌC-1
1
BGD-TGGChuyển trường đối với học sinh tiểu
285281
học
XXXXXVI. Lĩnh vực GIÁO DỤC MẦM NON-3
BGD-TGG1
Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo
285407
2

1.008950

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con
công nhân, người lao động làm việc tại
khu công nghiệp

Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm
việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân
3
1.008951
lập, tư thục ở địa bàn có khu công
nghiệp
XXXXXVII. Lĩnh vực QUY CHẾ THI, TUYỂN SINH-1
1

BGD-TGG285294

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông
dân tộc nội trú

ngày 22/2/2019
3173/QĐ-UBND
ngày 26/10/2020

3173/QĐ-UBND
ngày 26/10/2020

3173/QĐ-UBND
ngày 26/10/2020
3173/QĐ-UBND
ngày 26/10/2020
3173/QĐ-UBND
ngày 26/10/2020
3173/QĐ-UBND
ngày 26/10/2020

3173/QĐ-UBND
ngày 26/10/2020

1088/QĐ-UBND
ngày 23/4/2018

XXXXXVIII. Lĩnh vực HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ-2
1077/QĐ-UBND
Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng
ngày 24/4/2020
1
1.005092 chỉ từ sổ gốc
1077/QĐ-UBND
Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng,
2
ngày 24/4/2020
2.001914 chứng chỉ
XXXXXIX. Lĩnh vực ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM-9 (Thủ tục hành
chính của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện)
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,
tài sản gắn liến với đất (gồm trường 1786/QĐ-UBND
1
hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng ngày 29/6/2020
1.004583.000. đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử
00.00.H58
dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền
với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản
gắn liền với đất)
2

3

4

5

1.004550.000. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây
dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong
00.00.H58
tương lai

1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với
đất không phải là nhà ở mà tài sản đó
1.003862.000. đã hình thành nhưng chưa được
00.00.H58
chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy
chứng nhận

1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020

1.003688.000. Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong
trường hợp mua bán tài sản gắn liền
00.00.H58
với đất có bảo lưu quyền sở hữu

1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020

Đăng ký thay đổi nội dung biện
1.003625.000. pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng
00.00.H58
đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng
ký

1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020

1.003046.000.

Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp

1786/QĐ-UBND

6

7

8

9

00.00.H58

bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất đã đăng ký do
lỗi của cơ quan đăng ký

ngày 29/6/2020

2.000801.000. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử
lý tài sản thế chấp bằng quyền sử dụng
00.00.H58
đất, tài sản gắn liền với đất

1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020

1.001696.000. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài
sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà
00.00.H58
ở

1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020

Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng
1.000655.000.
quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
00.00.H58
với đất

1786/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020

