
MĐ 2 MĐ 3

30 258 30 288

A 30 172 30 202

0 19 19

I Quy hoạch xây dựng 0 4 4

1 Cấp giấy phép xây dựng 1.006949.000.00.00.H42 x

2  Điều chỉnh giấy phép xây dựng 1.007203.000.00.00.H42 x

3 Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo cho công trình 1.009975.000.00.00.H42 x

4 Cấp giấy phép di dời công trình cho công trình 1.009976.000.00.00.H42 x

II Môi trường 0 4 4

1 Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 1.004249.000.00.00.H42 x

2

Chấp thuận về môi trường đối với đề nghị điều chỉnh, thay đổi 

nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt

1.004141.000.00.00.H42 x

3
Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết 

định phê duyệt báo cáo đánh ĐTM.
1.005741.000.00.00.H42 x

4

Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường 

theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án

1.004356.000.00.00.H42 x

III Lao động 0 3 3

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

PHỤ LỤC I

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày      /9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

Tổng số DVCTT 

mức độ 3

CẤP TỈNH

Mức độ đang cung cấp 

DVCTT
TT Tên thủ tục Mã thủ tục

DVCTT mức 

độ 3 cung cấp 

trong năm 

2021

TỔNG (A + B + C)



1
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam
2.000205.000.00.00.H42 x

2
Cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 
2.000192.000.00.00.H42 x

3
Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam
1.009811.000.00.00.H42 x

IV Đầu tư 0 8 8

1
Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định 

tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP
1.009748.000.00.00.H42 x

2
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1.009757.000.00.00.H42 x

3

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư 

chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

1.009762.000.00.00.H42 x

4

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư 

nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

1.009763.000.00.00.H42 x

5

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp 

nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

1.009764.000.00.00.H42 x

6

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp 

vốn vào doanh nghiệp đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban 

Quản lý

1.009766.000.00.00.H42 x

7

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp 

tác kinh doanh đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

1.009767.000.00.00.H42 x



8

Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đối với dự 

án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý

1.00977.000.00.00.H42 x

0 3 3

I

1
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Công Thương 
2.001433.000.00.00.H42 x

II 0 2 2

1
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
2.001547.000.00.00.H42 x

2
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, 

kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
1.002758.000.00.00.H42 x

0 1 1

I 0 1 1

1 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 2.001914.000.00.00.H42 x

0 1 1

I 0 1

1 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp 1.002809.000.00.00.H42 x

13 6 19

I 13 6 19

1
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến
2.001396.000.00.00.H42 x

2
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến
2.001157.000.00.00.H42 x

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

SỞ CÔNG THƯƠNG

Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuôc nổ

Lĩnh vực Hóa chất

Lĩnh vực văn bàng chứng chỉ

Lĩnh vực Người có công

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Lĩnh vực Đường bộ



3
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng 

chế độ mất sức lao động
2.000978.000.00.00.H42 x x

4 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1.006779.000.00.00.H42 x

5

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân 

nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy 

chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được 

hưởng chế độ ưu đãi.

1.005387.000.00.00.H42 x x

6
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm 

chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu – chia
1.004964.000.00.00.H42 x x

7 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 1.003423.000.00.00.H42 x x

8
Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có 

công với cách mạng và con của họ
1.003057.000.00.00.H42 x x

9 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình 1.003042.000.00.00.H42 x x

10 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 1.002745.000.00.00.H42 x x

11 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 1.002487.000.00.00.H42 x

12 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công 1.002449.000.00.00.H42 x

13
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
1.002363.000.00.00.H42 x

14
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy 

chồng hoặc vợ khác
1.002354.000.00.00.H42 x x

15 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 1.002305.000.00.00.H42 x x

16 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần 1.002271.000.00.00.H42 x x

17
Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và 

điều chỉnh chế độ
1.002720.000.00.00.H42 x x



18
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động 

kháng chiến bị địch bắt tù, đày
1.002429.000.00.00.H42 x x

19 Giám định vết thương còn sót 1.002382.000.00.00.H42 x x

0 25 25

I 0 3 3

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt

hoặc chuyên đề

2.000437.000.00.00.H42 x

2

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung 

ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc 

chuyên đề

1.000898.000.00.00.H42 x

3

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể

Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành

tích đột xuất

2.000422.000.00.00.H42 x

II 0 5 5

1

Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm bầu cử, suy cử làm chức 

việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo

2.000269.000.00.00.H42 x

2
Thủ tục đề nghị thành lập, chia tách, sát nhập, hợp nhất tổ chức 

tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
1.001875.000.00.00.H42 x

3

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với 

tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một 

tỉnh

1.001626.000.00.00.H42 x

4

Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm 

chức sắc theo quy định tại Khoản 2 điều 33 Luật Tín ngưỡng, 

tôn giáo

1.000654.000.00.00.H42 x

5
Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người 

chuyên hoạt động tôn giáo
2.000456.000.00.00.H42 x

III 0 3 3

SỞ NỘI VỤ

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng

Lĩnh vực Văn thư lưu trữ

Lĩnh vực Tôn giáo



1
Thủ tục cấp, cấp lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề của Chứng chỉ 

hành nghề lưu trữ
2.001540.000.00.00.H42 x

2 Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc 1.003657.000.00.00.H42 x

3 Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ 1.003649.000.00.00.H42	 x

IV Lĩnh vực Tổ chức - Biên chế 0 12 12

1 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập. 2.001946.000.00.00.H42 x

2 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 2.001941.000.00.00.H42 x

3 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. 1.003735.000.00.00.H42 x

4
Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
1.009331.000.00.00.H42 x

5
Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính 

thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
1.009332.000.00.00.H42 x

6
Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
1.009333.000.00.00.H42 x

7
Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 
1.009339.000.00.00.H42 x

8
Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm 

thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1.009340.000.00.00.H42 x

9

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm 

quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị 

sự nghiệp công lập, Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc 

ĐHQGTPHCM, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.

1.009352.000.00.00.H42 x



10

Thủ tục về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí 

việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người 

đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập 

mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc ĐHQGHN, 

Giám đốc ĐHQGTPHCM, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương

1.009353.000.00.00.H42 x

11

Thủ tục hành chính về thẩm định số lượng người làm việc trong 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, 

ngành, địa phương

1.009354.000.00.00.H42 X

12

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm 

việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 

định của bộ, ngành, địa phương

1.009355.000.00.00.H42 x

V Lĩnh vực chính quyền địa phương 0 2 2

1 Thủ tục hành chính thành lập thôn mới, tổ dân phố mới 2.000465.000.00.00.H42 x

2 Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã 1.000989.000.00.00.H42 x

0 53 53

I 0 4 4

1 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón 2.001508.000.00.00.H42 x

2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 1.005336.000.00.00.H42 x

3
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc

bảo vệ thực vật
1.004346.000.00.00.H42 x

4
Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ 

thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh)
1.004493.000.00.00.H42 x

II 0 7 7

1 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 1.001686.000.00.00.H42 x

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 

Lĩnh vực Thú y  



2 Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 1.004022.000.00.00.H42 x

3
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động

vật trên cạn
1.003810.000.00.00.H42 x

4
Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động

vật (trên cạn hoặc thủy sản)
1.003598.000.00.00.H42 x

5
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận
1.003577.000.00.00.H42 x

6

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động

vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết

hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã

được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy

mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở

sau khi được chứng nhận

1.002239.000.00.00.H42 x

7 Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y 2.002132.000.00.00.H42 x

III 0 2 2

1
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn

chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
1.008127.000.00.00.H42 x

2
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với

chăn nuôi trang trại quy mô lớn
1.008129.000.00.00.H42 x

IV 0 12 12

1
Thủ tục Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng

đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên)
1.004923.000.00.00.H42 x

2

Thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao

quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai

huyện trở lên)

1.004921.000.00.00.H42 x

3
Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản

xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ)
1.004918.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực Chăn nuôi 

Lĩnh vực Thủy sản 



4

Thủ tục Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công

ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã

nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc

từ nuôi trồng

1.004680.000.00.00.H42 x

5

Thủ tục Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công

ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã

nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai

thác từ tự nhiên

1.004656.000.00.00.H42 x

6
Thủ tục Cấp, cấp lại giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai

thác (theo yêu cầu)
1.003666.000.00.00.H42 x

7 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 1.003650.000.00.00.H42 x

8 Thủ tục Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá 1.004056.000.00.00.H42 x

9 Thủ tục Công bố mở cảng cá loại 2 1.004694.000.00.00.H42 x

10 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá 1.003590.000.00.00.H42 x

11
Thủ tục Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước

(theo yêu cầu)
1.003593.000.00.00.H42 x

12 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá 1.003563.000.00.00.H42 x

V 0 13 13

1

Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: 

nuôi trồng thủy sản; nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc 

thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

1.003870.000.00.00.H42 x

2

Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: 

du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

1.003880.000.00.00.H42 x

3

Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: trồng cây

lâu năm; hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện

cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô

sơ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

2.001793.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực Thủy lợi 



4

Thủ tục Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép: xây dựng 

công trình mới; lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật 

tư, phương tiện; khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác 

khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; xây 

dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND 

tỉnh

2.001426.000.00.00.H42 x

5
Thủ tục Cấp giấy phép nuôi trồng thủy sản thuộc thẩm quyền

cấp phép của UBND tỉnh
2.001791.000.00.00.H42 x

6

Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm 

trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp 

phép của UBND tỉnh

1.004385.000.00.00.H42 x

7

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, 

phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy 

nội địa thô sơ của UBND tỉnh

2.001793.000.00.00.H42 x

8
Thủ tục Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác 

thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
2.001795.000.00.00.H42 x

9

Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động du lịch, thể thao, nghiên cứu 

khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của 

UBND tỉnh

2.001796.000.00.00.H42 x

10

Thủ tục Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ 

công trình thủy lợi: xây dựng công trình mới; lập bến, bãi tập 

kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; khoan, đào khảo 

sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, 

khai thác nước dưới đất; xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm 

quyền cấp phép của UBND tỉnh

1.004427.000.00.00.H42 x

11

Thủ tục Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc 

chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND 

tỉnh quản lý

2.001804.000.00.00.H42 x

12

Thủ tục Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công 

trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND tỉnh quản 

lý

1.003867.000.00.00.H42 x



13

Thủ tục Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo

vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã

được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ

cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

1.003893.000.00.00.H42 x

VII 0 4 4

1
Thủ tục Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh quyết định thành lập
1.000065.000.00.00.H42 x

2
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế

diện tích rừng chuyển sang mục đích khác
1.003399.000.00.00.H42 x

3
Thủ tục Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát

triển rừng cấp tỉnh
1.003363.000.00.00.H42 x

4
Thủ tục Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng

sang mục đích khác 
3.000152.000.00.00.H42 x

VIII 0 1 1

1

Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu 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

ATTP hết hạn)

2.001823.000.00.00.H42 x

X 0 1 1

1
Thủ tục Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm

nghiệp
1.000025.000.00.00.H42 x

XI 0 4 4

1 Thủ tục Công nhận làng nghề truyền thống 1.003727.000.00.00.H42 x

2 Thủ tục Công nhận nghề truyền thống 1.003712.000.00.00.H42 x

3 Thủ tục Công nhận làng nghề 1.003695.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực Kinh tế hợp tác 

Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 

Lĩnh vực Quản lý doanh nghiệp 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 



4 Thủ tục Hỗ trợ dự án liên kết 1.003397.000.00.00.H42 x

XII 0 5 5

1

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong

trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản

công

1.005418.000.00.00.H42 x

2

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản

công theo quy định tại các Điểm c,d,đ và e Khoản 1 Điều 41 của

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

1.005421.000.00.00.H42 x

3 Quyết định bán tài sản công 1.005423.000.00.00.H42 x

4

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định

tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày

26/12/2017 của Chính phủ

1.005424.000.00.00.H42 x

5 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công 1.005425.000.00.00.H42 x

0 2 2

I 1 2 3

1 Mua quyển hóa đơn 1.005434.000.00.00.H42 x

2 Mua hóa đơn lẻ 1.005435.000.00.00.H42 x

0 28 28

I Lĩnh vực Đất đai 0 5 5

1
Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà 

nước giao đất để quản lý
2.001938.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực Quản lý công sản

SỞ TÀI CHÍNH

Lĩnh vực Quản lý công sản 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



2

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao

1.002253.000.00.H42 x

3

Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy 

chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây 

dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở 

tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng 

ngoại giao

1.002040.000.00.00.H42 x

4

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho 

thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; 

thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình 

thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục 

đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ 

sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức 

năng ngoại giao

1.003010.000.00.00.H42 x

5
Thủ tục thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm 

nghiệp
2.000962.000.00.00.H42 x

II Lĩnh vực Khoáng sản 0 10 10

1

Thủ tục Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư 

mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công 

trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự 

án nạo vét, khơi thông luồng lạch

1.004132.000.00.00.H42 x



2
Thủ tục Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên 

mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản
1.004083.000.00.00.H42 x

3

Thủ tục Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp 

Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây 

dựng công trình

1.004446.000.00.00.H42 x

4 Thủ tục Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 2.001814.000.00.00.H42 x

5
Thủ tục Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một 

phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản
1.005408.000.00.00.H42 x

6 Thủ tục Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản 2.001783.000.00.00.H42 x

7 Thủ tục Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản 1.004345.000.00.00.H42 x

8
Thủ tục Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần 

diện tích khu vực khai thác khoáng sản.
1.004135.000.00.00.H42 x

9
Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa 

thăm dò khoáng sản
1.004434.000.00.00.H42 x

10

Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có 

kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt

1.004433.000.00.00.H42 x

III Lĩnh vực môi trường 0 3 3

1
Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi 

trường
1.004148.000.00.00.H42 x

2

Cấp Giấy phép trao đổi, mua, bán, tặng cho, thuê, lưu giữ, vận 

chuyển mẫu vật của loài thuộc Danh mục loài được ưu tiên bảo 

vệ

1.008675.000.00.00.H42 x

3 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học 1.008675.000.00.00.H42 x

IV Lĩnh vực tài nguyên nước 0 2 2

1 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước. 1.000824.000.00.00.H42 x



2

Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước 

dưới đất quy mô vừa và nhỏ, thuộc công trình có lưu lượng dưới 

3000 m
3
/ngày đêm

2.001738.000.00.00.H42 x

V Lĩnh vực Biển, đảo 0 7 7

1 Giao khu vực biển 1.005401.000.00.00.H42 x

2 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển (cấp tỉnh) 1.004935.000.00.00.H42 x

3 Sửa đổi, bổ sung Quyết đinh giao khu vực biển 1.005400.000.00.00.H42 x

4 Trả lại khu vực biển 1.005399.000.00.00.H42 x

5 Thu hồi khu vực biển 1.001722.000.00.00.H42 x

6
Khai thác và sử dụng cơ sở DL tài nguyên môi trường biển và 

hải đảo thông qua mạng điện tử
1.005181.000.00.00.H42 x

7 Công nhận khu vực biển cấp tỉnh 1.009481.000.00.00.H42 x

VI Lĩnh vực tổng hợp 0 1 1

1 Khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường 1.004237.000.00.00.H42 x

0 11 11

I 0 2

1 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 1.00.3179.000.00.00.H42 x

2
Giải quyết việc người thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt 

Nam làm con nuôi
1.00.3160.000.00.00.H42 x

II 0 2 2

1 Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư 2.000977.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

SỞ TƯ PHÁP

Lĩnh vực Nuôi con nuôi



2
Thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức  hành  nghề  luật  sư,  

 tổ  chức  tư vấn pháp luật
2.000970.000.00.00.H42 x

III 0 2 2

1 Cấp thẻ đấu giá viên 2.001815.000.00.00.H42 x

2 Thủ tục cấp lại thẻ đấu giá viên 2.001807.000.00.00.H42 x

III 0 1 1

2

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư 

pháp trong trường  hợp Giấy đăng ký hoạt động bị hư hỏng hoặc 

bị mất

1.001117.000.00.00.H42 x

IV 0 4 4

1 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên 1.001756.000.00.00.H42 x

2 Cấp lại Thẻ công chứng viên 1.001799.000.00.00.H42 x

3
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công 

chứng
2.000778.000.00.00.H42 x

4 Thủ tục đăng ký hoạt động văn phòng công chứng x

1 0 1

I 1 0 1

1

Thủ tục 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 quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành, trừ các công trình thuộc thẩm 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

1.002696.000.00.00.H42 x x

0 23 23

Lĩnh vực Công chứng

SỞ Y TẾ

SỞ XÂY DỰNG

Lĩnh vực Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

Lĩnh vực Đấu giá tài sản

Lĩnh vực Giám định tư pháp



I 0 23 23

1 Khám Giám định thương tật lần đầu do tai nạn lao động 1.002706.000.00.00.H42 x

2 Khám Giám định lần đầu do bệnh nghề nghiệp 1.002694.000.00.00.H42 x

3 Khám Giám định để thực hiện chế độ tử tuất 1.002208.000.00.00.H42 x

4
Khám Giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao 

động 
1.002671.000.00.00.H42 x

5

Khám Giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để 

chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người 

mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai

1.002190.000.00.00.H42 x

6 Khám Giám định để hưởng bảo hiểm xã hội một lần 1.002168.000.00.00.H42 x

7
Khám Giám định lại đối với trường hợp tái phát tổn thương do 

tai nạn lao động
1.002146.000.00.00.H42 x

8 Khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát 1.002136.000.00.00.H42 x

9 Khám giám định tổng hợp 1.002118.000.00.00.H42 x

10

Khám GĐYK lần đầu đối với người hoạt động kháng chiến bị 

phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của 

Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 

1.003691.000.00.00.H42 x

11

Khám GĐYK lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng 

chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 

2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một 

số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

1.003662.000.00.00.H42 x

12

Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y 

khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc 

Bộ Giao thông vận tải thực hiện

1.002360.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực Giám định Y khoa



13
Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm 

thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện 
2.001022.000.00.00.H42 x

14
Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do 

Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện 
1.002392.000.00.00.H42 x

15
Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót do 

Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện 
1.002405.000.00.00.H42 x

16
Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do 

Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện 
1.002412.000.00.00.H42 x

17

Khám Giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội 

đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về 

mức độ khuyết tật 

1.000281.000.00.00.H42 x

18

Giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết 

tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật 

1.000278.000.00.00.H42 x

19

Khám Giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện 

hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ 

chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ 

khuyết tật

1.000276.000.00.00.H42 X

20

Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng 

chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội 

đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không 

chính xác

1.000272.000.00.00.H42 x

21

Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của 

người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác 

thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định 

mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác

1.000269.000.00.00.H42 x

22

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường 

hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với 

kết luận của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh

1.000439.000.00.00.H42 x



23

Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường 

hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng 

Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định

1.000262.000.00.00.H42 x

18 0 18

I 2 0 2

1 Đăng ký thường trú x x

2 Đăng ký tạm trú x x

II 1 0 1

1 Cấp, cấp lại, đổi thẻ CCCD x x

III 5 0 5

1 Đăng ký mẫu con dấu mới x x

2 Đăng ký lại mẫu con dấu x x

3 Đăng ký thêm con dấu x x

4 Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu x x

5 Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi x x

IV 10 0 10

1 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ x x

2
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy 

và chữa cháy
x x

3
Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy
x x

Lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Lĩnh vực đăng ký, quản lý con dấu

Lĩnh vực cấp, quản lý Căn cước công dân

Lĩnh vực đăng ký quản lý cư trú

CÔNG AN TỈNH



4
Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng 

cháy và chữa cháy
x x

5
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa 

cháy
x x

6
Cấp đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy
x x

7
Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và 

chữa cháy
x x

8

Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ 

thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ 

công nghiệp)

x x

9

Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ 

thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ 

công nghiệp)

x x

10
Cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về chát, nổ trên 

đường sắt
x x

B 0 57 57

0 25 25

I 0 4 4

1
Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ 

thăm viếng mộ liệt sĩ
2.001375.000.00.00.H42 x

2
Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ 

giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
2.001378.000.00.00.H42 x

3 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 2.002307.000.00.00.H42 x

4
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong 

thời kỳ chống Pháp
2.002308.000.00.00.H42 x

CẤP HUYỆN

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Lĩnh vực Người có công



II 0 15 15

1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ 

giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
1.001731.000.00.00.H42 x

2
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi 

cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
2.000777.000.00.00.H42 x

3
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo 

vệ khẩn cấp
1.001739.000.00.00.H42 x

4
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền 

thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
2.000298.000.00.00.H42 x

5

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.

1.000684.000.00.00.H42 x

6
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện.
1.000674.000.00.00.H42 x

7
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp huyện.
2.000343.000.00.00.H42 x

8
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp 

huyện.
2.000335.000.00.00.H42 x

9 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 2.002127.000.00.00.H42 x

10
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.
2.000294.000.00.00.H42 x

11

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội.

2.000291.000.00.00.H42 x

12

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền 

thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

1.000669.000.00.00.H42 x

13
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
1.001753.000.00.00.H42 x

14
Chi trả 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
1.001758.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội



15
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
1.001776.000.00.00.H42 x

III 0 3 3

1
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn 

nhân
2.001661.000.00.00.H42 x

2
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai 

tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
2.000049.000.00.00.H42 x

3
“Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai 

tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”
1.000123.000.00.00.H42 x

IV 0 1 1

1 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. 1.004959.000.00.00.H42 x

V 0 2 2

1

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc 

thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người 

có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

2.002105.000.00.00.H42 x

2
Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi 

đất nông nghiệp đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1.005219.000.00.00.H42 x

0 9 9

I Lĩnh vực tổ chức phi Chính phủ 0 9 9

1 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội 2.001688.000.00.00.H42 x

2 Thủ tục thành lập hội cấp huyện 1.003827.000.00.00.H42 x

3 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội 1.003807.000.00.00.H42 x

4 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội 2.001688.000.00.00.H42 x

5 Thủ tục đổi tên hội 1.003757.000.00.00.H42 x

6 Thủ tục hội tự giải thể 1.003732.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

Lĩnh vực Lao động - Tiền lương và quan hệ lao động

Lĩnh vực Quản lý lao động nước ngoài

NỘI VỤ

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7370&qdcbid=304&r_url=tra_cuu_tthc_bg


7
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 

cấp huyện
2.002100.000.00.00.H42 x

8

Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt 

động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe cấp 

huyện

1.005358.000.00.00.H42 x

9

Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham 

gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức 

khỏe

1.005201.000.00.00.H42 x

0 2 2

I 0 2 2

1

Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê 

đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng đân cư

2.001234.000.00.00.H42 x

2

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho 

cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 

không thông qua đấu giá

2.000381.000.00.00.H42 x

0 16 16

I 0 13 13

1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2.000528.000.00.00.H42 x

2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 2.000806.000.00.00.H42 x

3 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 1.001766.000.00.00.H42 x

4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2.000779.000.00.00.H42 x

5
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố 

nước ngoài
1.001695.000.00.00.H42 x

6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 1.001669.000.00.00.H42 x

7 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 2.000756.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực Đất đai

TƯ PHÁP

Lĩnh vực Hộ tịch

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG



8 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 2.000748.000.00.00.H42 x

9
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được 

giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
2.002189.000.00.00.H42 x

10 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 2.000522.000.00.00.H42 x

11
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân
1.000893.000.00.00.H42 x

12 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2.000513.000.00.00.H42 x

13 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 2.000497.000.00.00.H42 x

II Lĩnh vực Chứng thực 0 3 3

1
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng 

tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
2.000992.000.00.00.H42 x

2
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không 

phải là cộng tác viên dịch thuật
2.001008.000.00.00.H42 x

3 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2.000927.000.00.00.H42 x

0 4 4

I 0 1 1

1

Thẩm  định  Báo  cáo kinh  tế  -  kỹ  thuật/Báo cáo  kinh  tế  -  

kỹ  thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây 

dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều  chỉnh  

(trường  hợp thiết  kế  1  bước)  

1.007254.000.00.00.H42 x

II 0 3 3

1

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh 

thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

1.002662.000.00.00.H42 x

2
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp huyện
1.008455.000.00.00.H42 x

XÂY DỰNG

Lĩnh vực Xây dựng

Lĩnh vực Quy hoạch



3

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án 

đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện

1.003141.000.00.00.H42 x

0 1 1

I 0 1 1

1

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc 

thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1002425.000.00.00.H42 x

C 0 29 29

0 9 9

I Bảo trợ xã hội 0 3 3

1 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 2.000751.000.00.00.H42 x

2

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 

và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 

thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo 

hiểm y tế.

2.000602.000.00.00.H42 x

3
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối 

tượng có hoàn cảnh khó khăn
2.000355.000.00.00.H42 x

II Giảm nghèo 0 2 2

1 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm 1.000506.000.00.00.H42 x

2 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm 1.000489.000.00.00.H42 x

III Trẻ em 0 4 4

1 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 1.004944.000.00.00.H42 x

CẤP XÃ

LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Y TẾ

Lĩnh vực An toàn thực phẩm

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3471&qdcbid=268&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, 

người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là 

người thân thích của trẻ em

1.004941.000.00.00.H42 x

3

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, 

người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân 

thích của trẻ em

2.001944.000.00.00.H42 x

4
Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp 

xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
2.001942.000.00.00.H42 x

0 20 20

I Nuôi con nuôi 0 2 2

1 Thủ tục đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước 2.001263.000.00.00.H42 x

2 Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 2.001255.000.00.00.H42 x

II Hộ tịch 0 10 10

1 Đăng ký khai sinh 1.001193.000.00.00.H42 x

2 Đăng ký kết hôn 1.000894.000.00.00.H42 x

3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con 1.001022.000.00.00.H42 x

4 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con 1.000689.000.00.00.H42 x

5 Đăng ký khai tử 1.000656.000.00.00.H42 x

6 Đăng ký chấm dứt giám hộ 1.004845.000.00.00.H42 x

7 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 1.004859.000.00.00.H42 x

8 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873.000.00.00.H42 x

9 Đăng ký lại khai sinh 1.004884.000.00.00.H42 x

10 Đăng ký lại kết hôn 1.004746.000.00.00.H42 x

TƯ PHÁP



III Chứng thực 0 6 6

1
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở
2.001035.000.00.00.H42 x

2 Thủ tục chứng thực di chúc 2.001019.000.00.00.H42 x

3 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 2.001016.000.00.00.H42 x

4
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
2.001406.000.00.00.H42 x

5
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động 

sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
2.001009.000.00.00.H42 x

6
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, 

giao dịch
2.000913.000.00.00.H42 x

IV Hòa giải cơ sở 0 2 2

1 Thủ tục công nhận hòa giải viên 2.000373.000.00.00.H42 x

2 Thủ tục thôi làm hòa giải viên 2.000930.000.00.00.H42 x
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