ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NÔNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

#SoKyHieuVanBan

#DiaDiemNgayBanHanh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND huyện chuyển qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện
tiếp nhận và trả kết quả
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NÔNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ về việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc
thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà
nước ở địa phương;
Căn cứ Quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 26/4/2019, Ủy ban nhân dân
tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận
và giải quyết tại Bộ phận Một cửa cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Công văn số 758/UBND-KSTTHC ngày 08/02/2021 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính và các nhiệm
vụ hành chính công chuyển giao cho dịch vụ bưu chính công ích thực hiện;
Xét đề nghị của Văn phòng HĐND&UBND huyện tại Tờ trình số 27/TTr-VP
ngày 24/8/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục 184 thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Nông Sơn chuyển giao cho dịch vụ
bưu chính công ích thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính, cụ thể:
1. Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng: 35 thủ tục;
2. Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch: 20 thủ tục;
3. Lĩnh vực Văn hoá – Thông tin: 22 thủ tục;
4. Lĩnh vực Nội vụ: 26 thủ tục;
5. Lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội: 6 thủ tục;
6. Lĩnh vực Y tế: 1 thủ tục;
7. Lĩnh vực Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn: 10 thủ tục;
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8. Lĩnh vực Tư pháp: 23 thủ tục;
9. Lĩnh vực Giáo dục: 27 thủ tục;
10. Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường: 14 thủ tục.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện phối hợp với Văn phòng
HĐND&UBND huyện, Bưu điện huyện Nông Sơn trong việc chuyển giao các thủ tục
hành chính và các nhiệm vụ hành chính công cho Bưu điện thực hiện hướng dẫn, tiếp
nhận và trả kết quả; thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ các nội dung thủ tục hành
chính theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; thường xuyên rà soát, tham mưu Chủ
tịch UBND huyện công bố kịp thời, đầy đủ danh mục thủ tục hành chính thuộc ngành,
lĩnh vực quản lý chuyển giao tiếp nhận qua dịch vụ Bưu chính công ích.
- Bưu điện huyện Nông Sơn: Có trách nhiệm bố trí nhân sự có trình độ chuyên
môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức; bố trí các phương tiện làm việc cần
thiết để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao tại Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ, Thủ
trưởng các cơ quan, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã; các tổ chức, cá nhân
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- CT, Các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan trực thuộc;
- UBND các xã;
- Bưu điện huyện Nông Sơn;
- Lưu: VT.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

#ChuKyLanhDao
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NÔNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT
QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày
tháng 8 năm 2021 của UBND huyện Nông Sơn)
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lĩnh vực, thủ tục hành chính
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh
doanh
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm
mục đích kinh doanh
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thu công nhằm mục đích kinh
doanh
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
Cấp lại Giấy phép bán lé rượu
Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận,
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cấp sửa đổi, bố sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên
địa bàn quận, huyện, thị xã, thành pho thuộc tính
Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận,
huyện, thị xã, thành phổ thuộc tỉnh
Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giai
quyết của Phòng Kinh tế (Phòng Kinh tế - Hạ tầng) thuộc UBND
cấp huyện, thị xã, thành phố.
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu
biểu cấp huyện
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG
chai
Đăng ký phương tiện lần đầu đổi với phương tiện chưa khai thác
trên đường thủy nội địa
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai
thác trên đường thủy nội địa
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyến từ cơ quan đăng
ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Lĩnh vực
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
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21
22
23
24
25

26

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi
tên, tính năng kỹ thuật
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu
phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyên quyền sở hữu
phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đãng ký phương tiện
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện
Cấp Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công
trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong
đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai
đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình
theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT
KT&HT

KT&HT

27

Cấp gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV
(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng,
tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

KT&HT

28

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công
trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn
giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình
không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô
thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ.

KT&HT

29

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công
trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo
/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không
theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự
án) và nhà ở riêng lẻ.

KT&HT

30

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

KT&HT

31

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

KT&HT

32
33
34
35
36
37

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh
KT&HT
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/ điều chỉnh
KT&HT
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
KT&HT
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền
KT&HT
giải quyết của phòng (phòng KT-HT) thuộc UBND huyện, thị xã,
thành phố.
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Tài chính- KH
Đăng ký thay đối nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Tài chính- KH
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38
39
40

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tài chính- KH
Tài chính- KH
Tài chính- KH

41

Đăng ký hợp tác xã

Tài chính- KH

42

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của hợp tác xã

Tài chính- KH

43
44
45
46
47

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Đăng ký khi hợp tác xã chia
Đăng ký khi hợp tác xà tách
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

Tài chính- KH
Tài chính- KH
Tài chính-KH
Tài chính- KH
Tài chính- KH
Tài chính- KH

49

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)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh của hơp tác xã

50

Thông báo thay đối nội dung đăng ký hợp tác xã

Tài chính- KH

48

52

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh
nghiệp của họp tác xã
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh của hơp tác xã

53

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

51

54
55

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

56

Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan
quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp)

57

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)

58

Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt
chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

59

Tài chính- KH

Tài chính- KH
Tài chính- KH
Tài chính- KH
Tài chính- KH
Tài chính- KH
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT

1

60
61
62
63

Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Công nhận lần lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT

64

Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa

Văn hóa-TT

72

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vống sách ban đầu từ
1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
bạo lực gia đình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn
nhân bạo lực gia đình
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
bạo lực gia đình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng,
chống bạo lực gia đình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về
phòng, chống bạo lực gia đình
Đổi Giấy chứng nhận đãng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về
phòng, chống bạo lực gia đình
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

73

Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

65
66
67
68
69
70
71

76

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch
vụ trò chơi điện tử công cộng
Sửa đổi, bổ sung chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp
dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch
vụ trò chơi điện tử công cộng

77

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch
vụ trò chơi điện tử công cộng

74
75

78
79
80
81
82
83
84
85

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục thành lập hội
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Thủ tục đổi tên hội
Thủ tục hội tự giải thể

Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
Văn hóa-TT
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Nội vụ
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Nội vụ
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86

Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội

Nội vụ

87

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

Nội vụ

88
89

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại
khoản 2 Điều 41 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
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

90

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 xã thuộc một huyện

Nội vụ

91

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo,
tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

Nội vụ

92

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ
chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận
đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện

Nội vụ

93

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp
pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Nội vụ

94

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo,
địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Nội vụ

95

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã
nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của
cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Nội vụ

96

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành
tích thực hiện nhiệm vụ chính trị

Nội vụ

97

Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Nội vụ

98

Thú tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

Nội vụ

99

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Nội vụ

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích
thi đua theo đạt, chuyên đề
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch ƯBND cấp huyện về
101
thành tích đột xuất
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen
102
thưởng đối ngoại
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình
103
100

Nội vụ
Nội vụ

Nội vụ
Nội vụ
Nội vụ
Nội vụ
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104

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm
105 quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đăng ký thay đôi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập
106 đối với cơ sở trợ giúp xã lội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải
quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải
107
quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cấp giấy quyết của phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội
108 thuộc thẩm quyền giải Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

LĐ-TB&XH

LĐ-TB&XH

LĐ-TB&XH
LĐ-TB&XH
LĐ-TB&XH

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp
109 xã hội có giấy phép hoạt động Phòng Lao động - Thương binh và
Xã hội cấp
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành
110
lập trường trung học cơ sớ tư thục
111 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
112 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trơ lại

Giáo dục&ĐT

113 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở

Giáo dục&ĐT

Giải thế trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ
chức thành lập trường)
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường
115
tiểu học tư thục
116 Cho phép trường tiêu học hoạt động giáo dục
117 Cho phép trường tiếu học hoạt động giáo dục trở lại
114

118 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Giai thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề
nghị thành lập trường tiếu học)
120 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
119

121 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
122

Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu
học, THCS

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập
123 hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
dân lập, tư thục
Cho phép trường mẫu giáo, trường mẩm non, nhà trẻ hoạt động giáo
124
dục

LĐ-TB&XH

Giáo dục&ĐT
Giáo dục&ĐT

Giáo dục&ĐT
Giáo dục&ĐT
Giáo dục&ĐT
Giáo dục&ĐT
Giáo dục&ĐT
Giáo dục&ĐT
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Giáo dục&ĐT
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Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động
giáo dục trớ lại

Giáo dục&ĐT

126 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Giáo dục&ĐT

125

127
128
129
130
131
132

Giai thê trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu
của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm,
học thêm có nội dung thuộc chương trình THCS
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Quy trình đánh giá, xếp loại "cộng đồng học tập" cấp xã
Công nhận trường tiểu học đạtu mức chất lượng tối thiểu
Chuyển trường đối với học sinh THCS

133 Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại
các trường tiểu học, THCS ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
Thủ tục hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học,
135
học sinh THCS, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
134

136 Thủ tục hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ mẫu giáo
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
137 phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc
thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với
138 công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện
quyết định đầu tư)
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với
139 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm,
thủy sản
Cấp lại Giấy xác nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực
140 phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản
(Trường hợp trước 6 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết
hạn)
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
141 hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực
nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung
thông tin trên Giấy chứng nhận)
Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy
142 lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do Ủy ban nhân dân tỉnh phân
cấp
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Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình
143 vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

NN&PTNN

144 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ
chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

NN&PTNN

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho
145 công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm
quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

NN&PTNN

146 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp
thuộc thẩm quyền của UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên).

NN&PTNN

147 Hỗ trợ dự án liên kết

NN&PTNN

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ
148 quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

149

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

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.
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho
cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu
chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác
viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải
là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao
dịch
Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được
giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh.
giám hộ. nhận cha, mẹ, con. xác định cha, mẹ, con. nuôi con nuôi.
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khai tử. thay đổi hộ tịch)
163 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
164 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt
Nam đã được giải quyết ở nước ngoài
165 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
166 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
167 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
168 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
169 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
170 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định pháp luật, tự
nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở
171
tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiểm môi trường có nguy cơ đe
dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lỡ, sụt lún, bị ảnh
hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối
172
với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài
173 Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế-xã
hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
174 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu
175 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 01/7/2014 mà bên chuyển quyền đã
được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển
quyền theo quy định
176 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng
nhận do bị mất
177 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan
nhà nước có thẩm quyền
178 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 đối với hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
179 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
180 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân
181 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất
182 Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân
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khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu
183 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
184 Đăng ký xác nhận/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường
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