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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số: 311/UBND-TH 
V/v đề xuất danh mục TTHC 

thực hiện DVC mức độ 3,4 kết 

nối, tích hợp trên cổng DVC 

quốc gia 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày  30  tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ 

 

Thực hiện Công văn số 11365/VPCP-KSTT ngày13/12/2019 Văn phòng 

Chính phủ về việc triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công 

quốc gia; Qua kết quả rà soát, đánh giá, An Giang xin đề xuất danh mục thủ tục 

hành chính dịch vụ công trực tuyến sẽ được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch 

vụ công quốc gia trong năm 2020, cụ thể như sau: 

 

STT Cấp thực hiện 

Dịch vụ công trực tuyến mức 3, 

mức 4 

Số lượng 

TTHC đề xuất 

Mức 

độ 3 

Mức độ 

4 

1  Sở, Ban, Ngành tỉnh 164 86 78 

2  Huyện, thị xã, thành phố 102 85 17 

3  Xã, phường, thị trấn 13 12 1 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang kính chuyển Văn phòng Chính phủ xem 

xét tích hợp./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND  tỉnh; 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Trung Tâm Phục vụ HCC; 

- Lưu: VT, TH.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG MỨC 3, MỨC 4 TÍCH HỢP, KẾT NỐI VỚI 

 CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

(Kèm theo Công văn số 311/UBND-TH ngày  30  tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang) 

 

I. SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH 

1. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH AN GIANG 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I Lĩnh vực quản lý Đầu tư     

1 2.001693.000.00.00.H01 

Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều 

chỉnh quyết định chủ trương đầu tư). 
 x 

Quyết định số 

294/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2019  

2 1.005383.000.00.00.H01 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án 

không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. 
 x 

Quyết định số 

294/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2019  

3 2.001698.000.00.00.H01 
Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu 

tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 
 x 

Quyết định số 

294/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2019  
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2. SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm    

1  2.000535.000.00.00.H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công 

Thương thực hiện 

x  

Quyết định số  

384/QĐ-UBND 

ngày 07/03/2019 

2  2.000591.000.00.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công 

Thương thực hiện 

x  

Quyết định số  

384/QĐ-UBND 

ngày 07/03/2019 

II Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước    

3  2.000645.000.00.00.H01 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều 

kiện bán lẻ xăng dầu 
x  

Quyết định số  

384/QĐ-UBND 

ngày 07/03/2019 

4  2.000647.000.00.00.H01 
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu 
 x 

Quyết định số  

384/QĐ-UBND 

ngày 07/03/2019 

5  2.000648.000.00.00.H01 
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng 

dầu 
x  Quyết định số  

384/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

ngày 07/03/2019 

III Lĩnh vực Xúc tiến thương mại    

6  2.000004.000.00.00.H01 

Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình 

khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 x 

Quyết định số  

384/QĐ-UBND 

ngày 07/03/2019 

7  2.000131.000.00.00.H01 
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt 

Nam 
x  

Quyết định số  

384/QĐ-UBND 

ngày 07/03/2019 

IV Lĩnh vực Quản Lý Cạnh Tranh    

8  2.000609.000.00.00.H01 
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng 

đa cấp 
 x 

Quyết định số  

384/QĐ-UBND 

ngày 07/03/2019 

9  2.000001.000.00.00.H01 
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển 

lãm thương mại tại Việt Nam 
x  

Quyết định số  

384/QĐ-UBND 

ngày 07/03/2019 

V Lĩnh vực Dầu khí    

10  2.000142.000.00.00.H01 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh 

mua bán LPG 
x  Quyết định số  

384/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

ngày 07/03/2019 
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3. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH AN GIANG 
 

STT 

  

MÃ TTHC 

  

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

  

MỨC ĐỘ DVC 

TRỰC TUYẾN 

 

Ban hành 

 kèm theo QĐ 

  
Mức 3 Mức 4 

I. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ       

1  1.005092.000.00.00.H01 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 
 

X 

Quyết định số 

2053/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2018 

2  2.001914.000.00.00.H01 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ X 
 

Quyết định số 

2053/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2018 

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
   

3  1.000270.000.00.00.H01 
Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ 

thông  
X 

Quyết định số 

2053/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2018 

4  1.005053.000.00.00.H01.01 
Thành lập, cho phép thành lập Trung tâm ngoại 

ngữ - tin học. 
X 

 

Quyết định số 

2053/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2018 
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4. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ 

DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 

3 

Mức 

4 

I Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp    

1  2.001199.000.00.00.H01 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên  x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

2  2.001583.000.00.00.H01 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên  x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

3  2.001610.000.00.00.H01 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân  x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

4  2.001954.000.00.00.H01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế  x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

5  2.001992.000.00.00.H01 
Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài 

trong công ty cổ phần chưa niêm yết 
 x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 
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ngày 28/11/2018 

6  2.001996.000.00.00.H01 

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối 

với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

 x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

7  2.002010.000.00.00.H01 
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công 

ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần 
 x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

8  2.002015.000.00.00.H01 Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp  x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

9  2.002042.000.00.00.H01 Đăng ký thành lập công ty hợp danh  x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

10  2.002043.000.00.00.H01 Đăng ký thành lập công ty cổ phần  x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

11  2.002044.000.00.00.H01 
Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công 

ty cổ phần 
 x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

12  1.005165.000.00.00.H01 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, 

 x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 
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công ty hợp danh) 

13  2.002066.000.00.00.H01 

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh) 
 x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

14  2.002067.000.00.00.H01 

Thông báo sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu (đối với 

doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, 

công ty hợp danh) 
 x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

15  2.002069.000.00.00.H01 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong 

nước (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

 x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND 

ngày 28/11/2018 

16  2.002072.000.00.00.H01 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh 

nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh) 
 x 

Quyết định số 

2998/QĐ-UBND   

17  2.002016.000.00.00.H01 Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp  x 

Quyết định số 

2347/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2019 

18  2.002020.000.00.00.H01 
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh 
 x 

Quyết định số 

2347/QĐ-UBND 

ngày 27/9/2019 
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5. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH AN GIANG 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ    

1  1.004473.000.00.00.H01 

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước 

trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

 x 

Quyết định số 

3655/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2017 

II Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân    

2  
2.000081.000.00.00.H01

  

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 
x  

Quyết định số 

3655/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2017 

3  
2.000086.000.00.00.H01

  

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 
x  

Quyết định số 

3655/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2017 

4  
1.000173.000.00.00.H01

  

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người 

phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 
x  

Quyết định số 

3655/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2017 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

5  
2.000065.000.00.00.H01

  

Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân 

cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế) 
x  

Quyết định số 

3655/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2017 

6  
1.000184.000.00.00.H01

  

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 
x  

Quyết định số 

3655/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2017 

7  
2.002131.000.00.00.H01

  
Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế x  

Quyết định số 

3655/QĐ-UBND 

ngày 07/12/2017 
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6. SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH AN GIANG 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG    

1  1.006652.000.00.00.H01 
Khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 
 x   

Quyết định 

238/QĐ-UBND 

ngày 1/2/2018 

2  1.005449.000.00.00.H01 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn 

luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung 

ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà 

nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định 

thành lập) 

 

x  

Quyết định 

477/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2019 

3  1.005450.000.00.00.H01 
Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

x  Quyết định 

477/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà 

nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định 

thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ các tổ 

chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, 

các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương quyết định thành lập) 

ngày 12/3/2019 

III Lĩnh vực Người có công    

4  

 

1.002305.000.00.00.H01 

 

Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi với thân nhân liệt sĩ x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

5  1.002354.000.00.00.H01 
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng 

liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác 
x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

6  1.002382.000.00.00.H01 Thủ tục giám định vết thương còn sót x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

7  1.003423.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách x  Quyết định 

3771/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

mạng ngày 18/12/2017 

8  1.002449.000.00.00.H01 
Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có 

công 
x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

9  1.002487.000.00.00.H01 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

10  1.006779.000.00.00.H01 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

11  1.002745.000.00.00.H01 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

12  1.003025.000.00.00.H01 Thủ tục đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

13  1.003042.000.00.00.H01 
Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng 

cụ chỉnh hình 
x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

14  1.003057.000.00.00.H01 
Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối 

với người có công với cách mạng và con của họ 
x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

V Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước    

15  1.005132.000.00.00.H01 
Thủ tục đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn 

dưới 90 ngày 
x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

16  2.002028.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký hợp đồng cá nhân x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

VI Lĩnh vực Việc làm    

17  2.000205.000.00.00.H01 
Thủ tục cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam 
x  

Quyết định 

1656/QĐ-UBND 

ngày 5/7/2019 

18  
 
2.000192.000.00.00.H01 

 

Thủ tục cấp lại Giấy phép lao động cho người lao động 

nước ngoài làm việc tại Việt Nam 
x  

Quyết định 

1656/QĐ-UBND 

ngày 5/7/2019 

19  1.000459.000.00.00.H01 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc x  Quyết định 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

diện cấp giấy phép lao động 1656/QĐ-UBND 

ngày 5/7/2019 

20  1.000105.000.00.00.H01 
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao 

động nước ngoài 
x  

Quyết định 

1656/QĐ-UBND 

ngày 5/7/2019 

21  1.001865.000.00.00.H01 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 

 

x  

Quyết định 

477/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2019 

22  1.001853.000.00.00.H01 
Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 
x  

Quyết định 

477/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2019 

23  1.001823.000.00.00.H01 
Thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 
x  

Quyết định 

477/QĐ-UBND 

ngày 12/3/2019 

24  1.001881.000.00.00.H01 

Thủ tục giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người 

lao động 

x  

Quyết định 

3771/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 
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7. SỞ NGOẠI VỤ TỈNH AN GIANG 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ 

DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định số Mức 

3 

Mức 

4 

I. Lĩnh vực Công tác lãnh sự, quản lý xuất nhập cảnh 

1  1.006885 Thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài x  

Quyết định số 

3586/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2017 

2  1.006953 Thủ tục xin phép xuất cảnh x  

Quyết định số 

3586/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2017 

II. Lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh  

3  1.006893 
Thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân 

APEC (ABTC) 
x  

Quyết định số 

3586/QĐ-UBND 

ngày 29/11/2017 
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8. SỞ NỘI VỤ TỈNH AN GIANG 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I Lĩnh vực thi đua - khen thưởng 

1  2.000449.000.00.00.H01 
Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
x  

Quyết định số 

2054/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2018 

2  2.000422.000.00.00.H01 

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 

x  

Quyết định số 

2054/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2018 

3  2.000437.000.00.00.H01 

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 

x  

Quyết định số 

2054/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2018 

II Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ 

4  1.003900.000.00.00.H01 
Thủ tục báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất 

thường 
x  

Quyết định số 

3080/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2017  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204701&qdcbid=6347&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/danh_muc/danh_sach_quyet_dinh_cong_bo/chi_tiet?id=6347&isAdmin=0&b_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204650&qdcbid=6347&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/danh_muc/danh_sach_quyet_dinh_cong_bo/chi_tiet?id=6347&isAdmin=0&b_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204582&qdcbid=6347&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/danh_muc/danh_sach_quyet_dinh_cong_bo/chi_tiet?id=6347&isAdmin=0&b_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=202788&qdcbid=6348&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/danh_muc/danh_sach_quyet_dinh_cong_bo/chi_tiet?id=6348&isAdmin=0&b_url=danh_sach_tthc
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9. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH AN GIANG 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I Lĩnh vực tài nguyên nước    

1  1.004223.000.00.00.H01 
Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với 

công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm 
X  

Quyết định số 

1116/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2018 

2  1.004211.000.00.00.H01 

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới 

đất đối với công trình có lưu lượng nước dưới 

3.000m3/ngày đêm 

X  
Quyết định số 

1116/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2018 

3  1.004179.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất 

nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 

2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; 

cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày 

đêm 

X  
Quyết định số 

1116/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2018 

4  1.004167.000.00.00.H01 

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu 

lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 

2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 

50.000 m3/ ngày đêm 

X  
Quyết định số 

1116/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

5  1.004152.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 

dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy 

sản; với lưu lượng dưới  3.000m3/ngày đêm đối với các 

hoạt động khác 

X  
Quyết định số 

1116/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2018 

6  1.004140.000.00.00.H01 

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước 

với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động 

nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới  3.000m3/ngày đêm 

đối với các hoạt động khác 

X   
Quyết định số 

1116/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2018 

7  1.004122.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa 

và nhỏ X  
Quyết định số 

1116/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2018 

8  2.001738.000.00.00.H01 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan 

nước dưới đất quy vừa và nhỏ 
X  

Quyết định số 

1116/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2018 

9  1.004253.000.00.00.H01 
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô 

vừa và nhỏ 
X  

Quyết định số 

1116/QĐ-UBND 

ngày 21/5/2018 

10  1.000824.000.00.00.H01 Cấp lại giấy phép tài nguyên nước X  Quyết định số 

1116/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

ngày 21/5/2018 

II Lĩnh vực khí tượng thuỷ văn    

11  1.000943.000.00.00.H01 
Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thuỷ 

văn 
X  

Quyết định số 

3629/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2017 

12  1.000970.000.00.00.H01 
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh 

báo khí tượng thuỷ văn 
X  

Quyết định số 

3629/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2017 

13  1.000987.000.00.00.H01 
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng 

thuỷ văn 
X  

Quyết định số 

3629/QĐ-UBND 

ngày 04/12/2017 

III Lĩnh vực đất đai    

14  2.000889.000.00.00.H01 

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, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; tăng thêm diện tích 

do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng 

đất đã có Giấy chứng nhận. 

x  

Quyết định số 

446 /QĐ-UBND  

ngày 06/3/2018 

của UBND tỉnh 
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10. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH AN GIANG 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I Lĩnh vực Xuất bản    

1  1.003868.000.00.00.H01 Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh  x 

Quyết định số 

338/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2019 

2  2.001740.000.00.00.H01 Đăng ký hoạt động cơ sở in  x 

Quyết định số 

338/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2019 

3  1.004637.000.00.00.H01 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)  x 

Quyết định số 

338/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2019 

4  1.003483.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm  x 

Quyết định số 

338/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2019 

5  1.004470.000.00.00.H01 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính x  

Quyết định số 

338/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2019 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=124478&qdcbid=1912&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=124489&qdcbid=1912&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=124472&qdcbid=1912&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=151107&qdcbid=1912&r_url=danh_sach_tthc
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

6  1.005452.000.00.00.H01 
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử 

tổng hợp 
x  

Quyết định số 

338/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2019 

7  2.001744.000.00.00.H01 Cấp lại giấy phép hoạt động in x  

Quyết định số 

338/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2019 

8  2.001737.000.00.00.H01 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in  x 

Quyết định số 

338/QĐ-UBND 

ngày 26/02/2019 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=124397&qdcbid=1912&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=124476&qdcbid=1912&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=124483&qdcbid=1912&r_url=danh_sach_tthc
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11. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH AN GIANG 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN    

1  1.003484.000.00.00.H01 
Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, 

trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu 
 x 

Quyết định số 

46/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2018 

2  2.001893.000.00.00.H01 

Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức  

thuộc địa phương 
 x 

Quyết định số 

857/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2019 

II 
LĨNH VỰC XUẤT NHẬP KHẨU VĂN HÓA PHẨM KHÔNG NHẰM MỤC 

ĐÍCH KINH DOANH 
   

3  1.003784.000.00.00.H01 

Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm 

mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch 
 x 

Quyết định số 

857/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2019 

IV LĨNH VỰC QUẢNG CÁO    

4  1.004650.000.00.00.H01 
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo 

trên bảng quảng cáo, băng rôn 
 x 

Quyết định số 

46/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

5  1.004645.000.00.00.H01 
Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện 

quảng cáo 
 x 

Quyết định số 

46/QĐ-UBND 

ngày 09/01/2018 

VII LĨNH VỰC LỮ HÀNH    

6  2.001628.000.00.00.H01 
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ 

hành nội địa. 
x  

Quyết định số 

857/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2019 

7  1.004628.000.00.00.H01 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. X  

Quyết định số 

857/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2019 

8  1.004623.000.00.00.H01 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. X  

Quyết định số 

857/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2019 

9  1.001432.000.00.00.H01 
Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc 

tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa. 
X  

Quyết định số 

857/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2019 

VIII DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC    

10  1.004594.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, x  Quyết định số 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du 

lịch, tàu thủy lưu trú du lịch 

857/QĐ-UBND 

ngày 18/04/2019 
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12. SỞ XÂY DỰNG TỈNH AN GIANG 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I LĨNH VỰC XÂY DỰNG    

1  1.002766.000.00.00.H01 
Thủ tục Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng 

II, hạng III 
 x 

Quyết định số 

2775/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2019 

2  1.004034.000.00.00.H01 
Thủ tục Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) 
 x 

Quyết định số 

2775/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2019 

3  1.004347.000.00.00.H01 
Thủ tục Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động 

xây dựng hạng II, hạng III 
 x 

Quyết định số 

2775/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2019 
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13. SỞ Y TẾ TỈNH AN GIANG 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh    

1 1.003709.000.00.00.H01 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh đối với người Việt Nam. 
 X 

Quyết định số 

2225/QĐ-UBND 

ngày 21/07/2017 

2 1.003800.000.00.00.H01 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị 

mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ 

hành nghề theo quy định tại điểm a và b 

Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

 X 

Quyết định số 

2225/QĐ-UBND 

ngày 21/07/2017 

3 1.003803.000.00.00.H01 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với 

Phòng khám chuyên khoa. 
X  

Quyết định số 

2225/QĐ-UBND 

ngày 21/07/2017 

4 1.003628.000.00.00.H01 

Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi tên cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. 
 X 

Quyết định số 

2225/QĐ-UBND 

ngày 21/07/2017 

5 1.003516.000.00.00.H01 
Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh do bị mất hoặc hư 

hỏng hoặc bị thu hồi theo quy định tại điểm a 

 X 

Quyết định số 

2225/QĐ-UBND 

ngày 21/07/2017 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

khoản 1 Điều 48 Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

II Lĩnh vực Dược phẩm    

6 1.002399.000.00.00.H01 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh dược cho cơ sở kinh doanh thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế. 

 X 

Quyết định số 

2225/QĐ-UBND 

ngày 21/07/2017 

7 1.004599.000.00.00.H01 
Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược 

theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư 

hỏng hoặc bị mất) 
 X 

Quyết định số 

2225/QĐ-UBND 

ngày 21/07/2017 

8 1.002952.000.00.00.H01 Thủ tục đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt 

cơ sở bán lẻ thuốc 
X  

Quyết định số 

2225/QĐ-UBND 

ngày 21/07/2017 

IV Lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng    

9 1.002425.000.00.00.H01 

Thủ tục 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 

X  

Quyết định số 

2225/QĐ-UBND 

ngày 21/07/2017 

10 1.003332.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm sản 

xuất trong nước đối với thực phẩm dinh dưỡng 
X  

Quyết định số 

2225/QĐ-UBND 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=67936&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=366
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=67936&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=366
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=67936&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=366
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=67936&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10680&tthcDonVi=366
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt; 

sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 

tháng tuổi 

ngày 21/07/2017 

 

14. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH AN GIANG 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định số Mức 3 Mức 4 

I ĐƯỜNG BỘ     

1  1.002801.000.00.00.H01 Đổi GPLX do ngành Công an cấp X  

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

2  1.002804.000.00.00.H01 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp X  

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

3  1.002809.000.00.00.H01 
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do ngành Giao thông 

vận tải cấp 
X  

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định số Mức 3 Mức 4 

4  1.002835.000.00.00.H01 Cấp mới GPLX X  

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

5  1.002820.000.00.00.H01 Cấp lại GPLX X  

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

6  1.002796.000.00.00.H01 
Đổi Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của nước 

ngoài cấp 
X  

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

7  1.002793.000.00.00.H01 

Đổi Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của nước 

ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào 

Việt Nam 

X  

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

8  1.001735.000.00.00.H01 Cấp GPLX tập lái  X 

Quyết định số 

114/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2019 

9  1.001751.000.00.00.H01 Cấp lại GPLX tập lái  X 

Quyết định số 

114/QĐ-UBND 

ngày 17/01/2019 

10  2.001963.000.00.00.H01 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép  X Quyết định số 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định số Mức 3 Mức 4 

thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi 

bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc 

lộ đang khai thác 

2816/QĐ-UBND 

ngày 08/11/2018 

11  1.001087.000.00.00.H01 
Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ, 

đường địa phương đang khai thác 
 X 

Quyết định số 

3747/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

12  2.001915.000.00.00.H01 

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ của quốc lộ đường địa phương đang khái 

thác 

 X 

Quyết định số 

3747/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

II ĐƯỜNG THỦY      

13  1.004261.000.00.00.H01 
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam – 

Campuchia cho phương tiện thủy 
 X 

Quyết định số 

2350/QĐ-UBND  

ngày 19/8/2016  

14  1.004259.000.00.00.H01 
Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt 

Nam – Campuchia cho phương tiện  
 X 

Quyết định số 

2350/QĐ-UBND  

ngày 19/8/2016  

15  1.003135.000.00.00.H01 
Cấp đổi Giấy CN khả năng chuyên môn thuyền, máy 

trưởng 
 X 

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định số Mức 3 Mức 4 

ngày 11/9/2017 

16  1.003675.000.00.00.H01 Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa  X 

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

17  1.003788.000.00.00.H01 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa  X 

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

18  1.003658.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa  X 

Quyết định số 

2698/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2017 

19  1.002877.000.00.00.H01 
Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới - Campuchia-

Lào - Việt Nam 
 X 

Quyết định số 

2350/QĐ-UBND  

ngày 19/8/2016 

20  1.002869.000.00.00.H01 
Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới - Việt Nam – 

Campuchia 
 X 

Quyết định số 

2350/QĐ-UBND  

ngày 19/8/2016 

21  1.002268.000.00.00.H01 
Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định 

liên vận quốc tế giữa Việt Nam – Lào - Campuchia 
 X 

Quyết định số 

2350/QĐ-UBND  

ngày 19/8/2016 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định số Mức 3 Mức 4 

22  1.002286.000.00.00.H01 

Gia hạn Giấp phép vận tải qua biên giới Campuchia 

– Lào - Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam 

cho phương tiện của Lào và Campuchia 

 X 

Quyết định số 

2350/QĐ-UBND  

ngày 19/8/2016 
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15. SỞ TÀI CHÍNH 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ    

1  2.002217.000.00.00.H01 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh x  

Quyết định số 

2805/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2016 

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    

2  2.002206.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách  x 

Quyết định số 

2805/QĐ-UBND 

ngày 14/10/2016 



36 

 

16. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

STT MÃ TTHC TÊN TTHC 

Mức độ DVC 
Ban hành kèm theo 

Quyết định số Mức 

3 

Mức 

4 

I LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

1 1.000045.000.00.00.H01 Xác nhận bảng kê lâm sản (cấp Tỉnh) x  

Quyết định số 

2275/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2019 

2 1.004815.000.00.00.H01 

Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động 

vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm 

Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy 

cấp thuộc Phụ lục II và III CITES 

 x 

Quyết định số 

2275/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2019 

II LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

3 1.007931.000.00.00.H01 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

phân bón 
 x 

Quyết định số 

378/QĐ-UBND ngày 

25/02/2020 

4 1.004363.000.00.00.H01 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 
 x 

Quyết định số 

3748/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=219771&qdcbid=8351&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=139168&qdcbid=3389&r_url=danh_sach_tthc


37 

 

STT MÃ TTHC TÊN TTHC 

Mức độ DVC 
Ban hành kèm theo 

Quyết định số Mức 

3 

Mức 

4 

5 1.004346.000.00.00.H01 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc bảo vệ thực vật 
 x 

Quyết định số 

3748/QĐ-UBND 

ngày 18/12/2017 

6 1.007933.000.00.00.H01 Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón x  

Quyết định số 

378/QĐ-UBND ngày 

25/02/2020 

III LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y 

7 2.001064.000.00.00.H01 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc 

thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú 

y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu 

thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan 

đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán 

bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán 

thuốc thú y) 

 x 

Quyết định số 

2275/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2019 

8 1.001686.000.00.00.H01 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán 

thuốc thú y 
 x 

Quyết định số 

2275/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2019 

IV LĨNH VỰC THỦY SẢN 

9 1.003650.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá x  
Quyết định số 

2275/QĐ-UBND 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=139169&qdcbid=3389&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=219779&qdcbid=8351&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=138480&qdcbid=2847&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=138486&qdcbid=2847&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=138578&qdcbid=2847&r_url=danh_sach_tthc
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STT MÃ TTHC TÊN TTHC 

Mức độ DVC 
Ban hành kèm theo 

Quyết định số Mức 

3 

Mức 

4 

ngày 23/9/2019 

10 1.004692.000.00.00.H01 

Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng 

thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ 

lực 

x  

Quyết định số 

2275/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2019 

V LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

11 2.001827.000.00.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
 x 

Quyết định số 

2275/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2019 

12 2.001832.000.00.00.H01 

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 

 x 

Quyết định số 

2275/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2019 

13 2.001823.000.00.00.H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận 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 ATTP 

hết hạn) 

 x 

Quyết định số 

2275/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2019 

14 2.001819.000.00.00.H01 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 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 

 x 

Quyết định số 

2275/QĐ-UBND 

ngày 23/9/2019 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=138595&qdcbid=2847&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=138598&qdcbid=2847&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=138603&qdcbid=2847&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=138600&qdcbid=2847&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=138602&qdcbid=2847&r_url=danh_sach_tthc
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STT MÃ TTHC TÊN TTHC 

Mức độ DVC 
Ban hành kèm theo 

Quyết định số Mức 

3 

Mức 

4 

đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận 

ATTP) 
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17. SỞ TƯ PHÁP 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP    

1  2.000505.000.00.00.H01 
Cấp phiếu l 

ý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam 
 x 

Quyết định số 

2270/QĐ-UBND 

ngày 17/9/2018 

II LĨNH VỰC QUỐC TỊCH    

2  1.005136.000.00.00.H01 Cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam x  

Quyết định số 

1394/QĐ-UBND 

ngày 15/6/2018 

III LĨNH VỰC HỘ TỊCH    

3  2.000635.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch  x 

Quyết định số 

890/QĐ-UBND 

ngày 23/4/2018 

IV LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG    

4  1.001071.000.00.00.H01 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng x  Quyết định số 

2846/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

ngày 26/9/2017 

5  1.001756.000.00.00.H01 Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên  x 
Quyết định số 

2846/QĐ-UBND 

6  2.000758.000.00.00.H01 
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công 

chứng nhận sáp nhập 
 x 

Quyết định số 

2846/QĐ-UBND 

ngày 26/9/2017 

V LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT    

7  2.001923.000.00.00.H01 Công nhận báo cáo viên pháp luật  X 

Quyết định số 

829/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2018 

8  2.001520.000.00.00.H01 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh  X 

Quyết định số 

829/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2018 
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II. UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

1. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  2.000569.000.00.00.H01 
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

(thực hiện tại cấp huyện) 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  2.000556.000.00.00.H01 
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

(thực hiện tại cấp huyện) 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  2.000485.000.00.00.H01 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

(thực hiện ở cấp huyện) 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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2. LĨNH VỰC DẦU KHÍ 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  2.001283.000.00.00.H01 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  

2.001270.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 

 x Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  

2.001261.000.00.00.H01 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán 

lẻ LPG chai 

 x Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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3. LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  2.000633.000.00.00.H01 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh  
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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4. LĨNH VỰC GIÁO DỤC MẦM NON 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  
1.001622.000.00.00.H01  Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo  X Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 
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5. LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  
1.005097.000.00.00.H01 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã X  Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 
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6. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  1.004438.000.00.00.H01 

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang 

học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc 

biệt khó khăn 

 x 

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  1.003702.000.00.00.H01 

Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học 

sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít 

người 
 x 

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  1.004831.000.00.00.H01 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở  x 

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

4  1.005099.000.00.00.H01 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học  x 

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

5  1.004442.000.00.00.H01 
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép 

thành lập trường trung học cơ sở tư thục 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

6  1.004555.000.00.00.H01  
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập 

trường tiểu học tư thục 
x  Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

ngày 29/10/2018 

7  1.004494.000.00.00.H01 

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 

x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

8  2.001818.000.00.00.H01  
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, 

tổ chức thành lập trường) 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

9  1.001639.000.00.00.H01 
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân 

đề nghị thành lập trường tiểu học) 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

10  1.004515.000.00.00.H01 
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo 

yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

11  1.004439.000.00.00.H01  Thành lập trung tâm học tập cộng đồng x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

12  1.005106.000.00.00.H01 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

13  1.004487.000.00.00.H01 
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường 

trường tiểu học, trường trung học cơ sở 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

 



50 

 

7. LĨNH VỰC HỆ THỐNG VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  

1.005092.000.00.00.H01 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc  x Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  

2.001914.000.00.00.H01 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ  x  Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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8. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  1.001612.000.00.00.H01 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  2.000720.000.00.00.H01 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  2.000575.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 



52 

 

9. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  1.005280.000.00.00.H01 Đăng ký thành lập hợp tác xã  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  2.002123.000.00.00.H01 
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  1.005378.000.00.00.H01 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

4  
  

1.004972.000.00.00.H01 
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

5  2.001973.000.00.00.H01 

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)  

x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

6  1.004979.000.00.00.H01 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã  x  Quyết định số 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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10.  LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  2.001960.000.00.00.H01 

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

gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục 

có vốn đầu tư nước ngoài  

x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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11.  LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  1.003274.000.00.00.H01 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  2.001350.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  1.001676.000.00.00.H01 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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12.  LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  1.005209.000.00.00.H01 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  1.003889.000.00.00.H01 
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ 

(sửa đổi, bổ sung) quỹ  
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  1.005206.000.00.00.H01 
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ 

quỹ  
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

4  1.005204.000.00.00.H01 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách quỹ cấp huyện  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

5  1.005203.000.00.00.H01 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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13.  LĨNH VỰC TÔN GIÁO 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  2.000267.000.00.00.H01 

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

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

huyện  

x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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14.  LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  2.000379.000.00.00.H01 
Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của 

Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm  
X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  1.002989.000.00.00.H01 
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  
X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  1.002314.000.00.00.H01 

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  

 X 

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

4  1.003620.000.00.00.H01 
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của 

Giấy chứng nhận do bị mất  
X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

5  1.003572.000.00.00.H01 
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ 

gia đình, cá nhân  
X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

6  1.000798.000.00.00.H01 

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá 

nhân  

 X 

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

7  1.000755.000.00.00.H01 

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  

X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

8  2.000410.000.00.00.H01 

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  

X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

9  2.000365.000.00.00.H01 

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 nợ hợp đồng thế 

chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất để thi hành án; 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, của nhóm người sử dụng đất; 

X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân 

đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp  

10  1.003877.000.00.00.H01 

Thủ tục 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  

X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

11  1.002277.000.00.00.H01 
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng 

nhận đã cấp 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

12  1.003595.000.00.00.H01 
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền  
X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

13  
  

1.002214.000.00.00.H01 

Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước 

giao đất để quản lý  
X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

14  2.000348.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu  X  Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

ngày 29/10/2018 

15  1.002335.000.00.00.H01 
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  
X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

16  1.003855.000.00.00.H01 

Thủ tục 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 dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền 

kề  

X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

17  2.000955.000.00.00.H01 

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người 

nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công 

trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở  

X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

18  1.003907.000.00.00.H01 

Thủ tục 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 chuyển quyền 

theo quy định  

X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

19  1.002291.000.00.00.H01 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 
X  Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời 

là người sử dụng đất  

ngày 29/10/2018 

20  1.002978.000.00.00.H01 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp  X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

21  1.003836.000.00.00.H01 
Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu 

kinh tế  
X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

22  2.000395.000.00.00.H01 
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của 

Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện  
X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

23  2.000381.000.00.00.H01 

Thủ tục 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 hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất  

 X 

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

24  1.003000.000.00.00.H01 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất  X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

25  2.001234.000.00.00.H01 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho X  Quyết định số 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

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

đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

26  1.002969.000.00.00.H01 

Thủ tục 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  

X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

27  1.003013.000.00.00.H01 

Thủ tục 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  

X  

Quyết định số 

446/QĐ-UBND 

ngày 07/03/2018 

28  1.003886.000.00.00.H01 
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  
 X 

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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15.  LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  1.004138.000.00.00.H01 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường  X  

Quyết định số 

3125/QĐ-UBND 

ngày 25/12/2019 

2  2.000953.000.00.00.H01 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản  X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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16.  LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  1.001662.000.00.00.H01 Đăng ký khai thác nước dưới đất X  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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17.  LĨNH VỰC CHỨNG THỰC 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  2.000908.000.00.00.H01 Cấp bản sao từ sổ gốc x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  2.000942.000.00.00.H01 
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, 

giao dịch đã được chứng thực 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  2.000843.000.00.00.H01 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc 

chứng nhận  

x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

4  2.000815.000.00.00.H01 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản 

do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc 

chứng nhận  

x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

5  2.000927.000.00.00.H01 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

6  2.000992.000.00.00.H01 
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là 

cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp  
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

7  2.001008.000.00.00.H01 
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch 

không phải là cộng tác viên dịch thuật  
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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18.  LĨNH VỰC HỘ TỊCH 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  2.000528.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  2.000522.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  1.001669.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

4  2.000756.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

5  1.001766.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

6  2.000497.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài  x  Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

ngày 29/10/2018 

7  2.000635.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch   x 

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

8  2.000554.000.00.00.H01 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn 

của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có 

thẩm quyền của nước ngoài  

x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

9  2.002189.000.00.00.H01 

Thủ tục 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 

x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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19.  LĨNH VỰC PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  2.001885.000.00.00.H01 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  2.001884.000.00.00.H01 
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  2.001880.000.00.00.H01 
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

4  2.001786.000.00.00.H01 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

5  2.001931.000.00.00.H01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy  X 2688/QĐ-UBND 

6  2.001762.000.00.00.H01 
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ 

photocopy 
 X 2688/QĐ-UBND 
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20.  LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  2.001931.000.00.00.H01 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  2.001762.000.00.00.H01 
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ 

photocopy 
x  

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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21.  LĨNH VỰC KARAOKE, VŨ TRƯỜNG 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  1.000903.000.00.00.H01 

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp 

huyện cấp) 

x  

Quyết định số 

2427/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2019 

2  1.000831.000.00.00.H01 

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước 

về văn hóa cấp huyện cấp) 

x  

Quyết định số 

2427/QĐ-UBND 

ngày 08/10/2019 
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22.  Lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng Kiến trúc 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1 1.003141.000.00.00.H01 

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 

 x 

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2 1.002662.000.00.00.H01 

Thủ tục 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 

 x 

Quyết định số 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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III. UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

1. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  1.000489.000.00.00.H01 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm x  

Quyết định số 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  1.000506.000.00.00.H01 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm  x  

Quyết định số 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  1.001653.000.00.00.H01 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật  x  

Quyết định số 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

4  1.001699.000.00.00.H01 
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác 

nhận khuyết tật 
x  

Quyết định số 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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2. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  1.008004.000.00.00.H01 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa x  

Quyết định số 

378/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2020 
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3. LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  2.002163.000.00.00.H01 
Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng 

thủy sản ban đầu 
x  

Quyết định số 

2778/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2019 
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4. LĨNH VỰC HỘ TỊCH 
 

STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

1  1.001193.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh  x  

Quyết định số 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

2  1.000894.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký kết hôn x  

Quyết định số 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

3  1.000656.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai tử  x  

Quyết định số 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

4  1.004873.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân x  

Quyết định số 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

5  1.004884.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký lại khai sinh x  

Quyết định số 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

6  1.004746.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký lại kết hôn  x  Quyết định số 

2689/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 

Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

ngày 29/10/2018 

7  2.000635.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch  x 

Quyết định số  

 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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