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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế 

 một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 29 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang, bao gồm: 

- Phụ lục I: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên 

thông cùng cấp (với 140 thủ tục).  

- Phụ lục II: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên 

thông giữa các cấp chính quyền (với 85 thủ tục). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này  

thay thế Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Về việc 

công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông 

trên địa bàn tỉnh An Giang. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND  tỉnh; 

- BCĐ cải cách hành chính tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo An Giang; Đài PTTH An Giang; 

- Trung tâm Phục vụ HCC, KGVX, 

TTCBTH; 

- Lưu: VT, TH.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 



PHỤC LỤC I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 

CÙNG CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  3012/QĐ-UBND ngày  17  tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 
 

 

A. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH 

1. Ban quản lý Khu kinh tế 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

1 
1.009755.000.

00.00.H01 

Thủ tục chấp thuận 

nhà đầu tư đối với 

dự án đầu tư thực 

hiện tại khu kinh tế 

quy định tại khoản 4 

Điều 30 Nghị định 

số 31/2021/NĐ-CP 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Sở, ban 

ngành, 

huyện thị 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

-Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT 

Quyết định 

1458/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2021 của 

UBND tỉnh 

2 
1.009756.000.

00.00.H01 

Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký 

đầu tư đối với dự án 

không thuộc diện 

chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Sở, ban 

ngành, 

huyện thị 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

-Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT 

Quyết định 

1458/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2021 của 

UBND tỉnh 

3 
1.009760.000.

00.00.H01 

Thủ tục điều chỉnh 

dự án đầu tư trong 

trường hợp dự án đã 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Sở, ban 

ngành, 

huyện thị 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

Quyết định 

1458/QĐ-

UBND ngày 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký 

đầu tư và không 

thuộc diện chấp 

thuận điều chỉnh chủ 

trương 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 

-Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT 

05/7/2021 của 

UBND tỉnh 

4 
1.009762.000.

00.00.H01 

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 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Sở, ban 

ngành, 

huyện thị 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

-Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT 

Quyết định 

1458/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2021 của 

UBND tỉnh 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

5 
1.009766.000.

00.00.H01 

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 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Sở, ban 

ngành, 

huyện thị 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

-Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT 

Quyết định 

1458/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2021 của 

UBND tỉnh 

6 
1.009771.000.

00.00.H01 

Thủ tục ngừng 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 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Sở, ban 

ngành, 

huyện thị 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

-Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT 

Quyết định 

1458/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2021 của 

UBND tỉnh 

7 
1.009772.000.

00.00.H01 

Thủ tục chấm dứt 

hoạt động của dự án 

đầu tư 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Sở, ban 

ngành, 

huyện thị 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

Quyết định 

1458/QĐ-

UBND ngày 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

-Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT 

05/7/2021 của 

UBND tỉnh 

8 
1.009774.000.

00.00.H01 

Thủ tục cấp lại hoặc 

hiệu đính Giấy 

chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

Ban Quản lý 

Khu kinh tế 

Sở, ban 

ngành, 

huyện thị 

- Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

-Thông tư số 03/2021/TT-

BKHĐT 

Quyết định 

1458/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2021 của 

UBND tỉnh 
 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân   

1 
1.000729.000.

00.00.H01 

Xếp hạng Trung tâm 

giáo dục thường 

xuyên 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

(tiếp nhận 

hồ sơ từ 

Trung tâm) 

Sở Nội vụ 

(Thẩm định 

hồ sơ); 

UBND tỉnh 

quyết định 

Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT 

hướng dẫn xếp hạng và thực hiện 

chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo 

của trung tâm giáo dục thường 

xuyên  

Quyết định số 

2759/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021 
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3. Sở Khoa học và Công nghệ 

STT 
Mã  

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Lĩnh vực Hoạt động KH&CN   

1 
1.005360.000.0

0.00.H01 

Thủ tục bổ nhiệm 

giám định viên tư 

pháp 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Sở Tư pháp 

- Nghị định 85/2013/NĐ-CP Số: 

85/2013/NĐ-CP 

- Thông tư 35/2014/TT-BKHCN 

Số: 35/2014/TT-BKHCN 

- Luật Giám định tư pháp số 

13/2012/QH13 của Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam Số: 

Luật Giám định tư pháp số 

13/2012/QH13 

Quyết định số 

2484/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2018 

2 
2.000228.000.0

0.00.H01 

Thủ tục miễn nhiệm 

giám định viên tư 

pháp 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Sở Tư pháp 

- Nghị định 85/2013/NĐ-CP Số: 

85/2013/NĐ-CP 

- Thông tư 35/2014/TT-BKHCN 

Số: 35/2014/TT-BKHCN 

- Luật Giám định tư pháp số 

13/2012/QH13 của Quốc hội 

nước CHXHCN Việt Nam Số: 

Luật Giám định tư pháp số 

13/2012/QH13 

Quyết định số 

2484/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2018 

II Lĩnh vực Quản lý công sản   
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STT 
Mã  

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

1 
1.006222.000.0

0.00.H01 

Thủ tục giao quyền 

sở hữu, quyền sử 

dụng tài sản là kết 

quả của nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ ngân sách hỗ 

trợ 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Sở Tài chính 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công 15/2017/QH14; 

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng tài 

sản được hình thành thông qua 

việc triển khai thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN sử dụng vốn nhà 

nước. 

Quyết định số 

2139/QĐ-

UBND ngày 

04/9/2019 

2 
1.006221.000.0

0.00.H01 

Thủ tục giao quyền 

sở hữu, quyền sử 

dụng tài sản là kết 

quả của nhiệm vụ 

khoa học và công 

nghệ ngân sách cấp 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Sở Tài chính 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

công 15/2017/QH14; 

- Nghị định số 70/2018/NĐ-CP 

ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng tài 

sản được hình thành thông qua 

việc triển khai thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN sử dụng vốn nhà 

nước. 

Quyết định số 

2139/QĐ-

UBND ngày 

04/9/2019 
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4. Sở Ngoại vụ 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Sở Ngoại vụ     

1 2.002311.000.00.

00.H01 

Cho phép tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế thuộc thẩm 

quyền cho phép của Thủ 

tướng Chính phủ 

Sở Ngoại vụ 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg ngày 

21/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Quyết định số 

1295/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2020 

2 2.002314.000.00.

00.H01 

Thủ tục cho chủ trương 

đăng cai tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế không 

thuộc thẩm quyền cho 

phép của Thủ tướng Chính 

phủ 

Sở Ngoại vụ 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg ngày 

21/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Quyết định số 

1295/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2020 

3 2.002313.000.00.

00.H01 

Thủ tục cho chủ trương 

đăng cai tổ chức hội nghị, 

hội thảo quốc tế thuộc thẩm 

quyền cho phép của Thủ 

tướng Chính phủ 

Sở Ngoại vụ 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg ngày 

21/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Quyết định số 

1295/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2020 

4 2.002312.000.00.

00.H01 

Thủ tục cho phép tổ chức 

hội nghị, hội thảo quốc tế 

không thuộc thẩm quyền 

Sở Ngoại vụ 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Quyết định số 

06/2020/QĐ-TTg ngày 

21/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ 

Quyết định số 

1295/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2020 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

cho phép của Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 
 

 

5. Sở Nội vụ 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ   

1   Thủ tục thành lập hội Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 

"Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động và quản 

lý hội; 

Nghị định số 

33/2012/NĐ-CP ngày 

13/4/2012 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 

45/2010/NĐ-CP; 

Thủ tục thành 

lập hội 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

Thông tư số 03/2013/TT-

BNV ngày 16/4/2013 của 

Bộ Nội vụ quy định chi 

tiết thi hành Nghị định 

45/2010/NĐ-CP ngày 

21/04/2010 của Chính 

phủ quy định về tổ chức, 

hoạt động và quản lý hội 

và Nghị định số 

33/2012/NĐ-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định 45/2010/NĐ-

CP; 

Thông tư số 03/2014/TT-

BNV ngày 19 tháng 6 

năm 2014 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ sửa đổi Thông 

tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành 

Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP ngày 21 

tháng 4 năm 2010 của 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

Chính phủ quy định về tổ 

chức, hoạt động và quản 

lý hội và Nghị định số 

33/2012/NĐ-CP ngày 13 

tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Nghị định số 

45/2010/NĐ-CP." 

2   
Thủ tục phê duyệt điều lệ 

hội 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

3   
Thủ tục chia, tách; sáp 

nhập; hợp nhất hội 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

4   Thủ tục đổi tên hội Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

5   Thủ tục hội tự giải thể Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

6   

Thủ tục báo cáo tổ chức 

Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội 

bất thường 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

7   
Thủ tục cho phép Hội đặt 

Văn phòng đại diện 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

8   

Thủ tục cấp giấy phép 

thành lập và công nhận 

Điều lệ Quỹ 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 

Nghị định số 

30/2012/NĐ-CP ngày 12 

tháng 4 năm 2012 của 

Như trên 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện; 

Thông tư số 02/2013/TT-

BNV ngày 10 tháng 4 

năm 2013 của Bộ Nội vụ 

quy định chi tiết thi hành 

Nghị định số 

30/2012/NĐ-CP ngày 12 

tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về tổ chức, 

hoạt động của quỹ xã hội, 

quỹ từ thiện. 

9   

Thủ tục công nhận Quỹ 

đủ điều kiện hoạt động và 

công nhận thành viên Hội 

đồng quản lý Quỹ 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

10   

Thủ tục công nhận thay 

đổi, bổ sung thành viên 

Hội đồng quản lý Quỹ 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

11   

Thủ tục thay đổi giấy 

phép thành lập và công 

nhận Điều lệ (Sửa đổi, bổ 

sung) Quỹ 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

12   

Thủ tục cấp lại giấy phép 

thành lập và công nhận 

Điều lệ Quỹ 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

13   

Thủ tục cho phép Quỹ 

hoạt động trở lại sau khi 

bị tạm đình chỉ hoạt động 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

14   
Thủ tục hợp nhất, sáp 

nhập, chia, tách Quỹ 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

15   Thủ tục đổi tên Quỹ Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

16   Thủ tục Quỹ tự giải thể Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

II LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG 

LẬP 
  

17   

Thủ tục thẩm định thành 

lập đơn vị sự nghiệp công 

lập 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 

Nghị định số 

55/2012/NĐ-CP ngày 

28/6/2012 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ 

chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

3080/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2017 

của UBND 

tỉnh. 

18   

Thủ tục thẩm định tổ chức 

lại đơn vị sự nghiệp công 

lập 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

19   
Thủ tục thẩm định giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

III LĨNH VỰC CÔNG CHỨC   

20   
Thủ tục thi tuyển công 

chức 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

và các đơn vị 

có liên quan. 

Luật Cán bộ, công chức 

số 22/2008/QH12 ngày 

13/11/2008; 

Nghị định số 

24/2010/NĐ-CP ngày 

15/3/2010; 

Nghị định số 

93/2010/NĐ-CP ngày 

31/8/2010 của Chính phủ 

sửa đổi một số điều của 

Nghị định số 

24/2010/NĐ-CP ngày 15 

tháng 3 năm 2010 của 

Chính phủ; 

Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018; 

Thông tư số 13/2010/TT-

BNV ngày 30/12/2010; 

Thông tư số 11/2014/TT-

BNV ngày 09/10/2014; 

3080/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2017 

của UBND 

tỉnh. 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

Thông tư số 03/2019/TT-

BNV ngày 14/5/2019. 

21   
Thủ tục xét tuyển công 

chức 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

và các đơn vị 

có liên quan. 

Như trên Như trên 

22   

Thủ tục tiếp nhận các 

trường hợp đặc biệt trong 

tuyển dụng công chức 

Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

và các đơn vị 

có liên quan. 

Như trên Như trên 

23   

Thủ tục thi nâng ngạch 

công chức (Từ ngạch 

nhân viên, cán sự lên 

ngạch chuyên viên hoặc 

tương đương) 

Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

và các đơn vị 

có liên quan. 

Như trên Như trên 

24   

"Thủ tục xếp ngạch, bậc 

lương đối với trường hợp 

đã có thời gian công tác 

Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

và các đơn vị 

có liên quan. 

Như trên Như trên 

25   

Thủ tục xét chuyển công 

chức cấp xã thành công 

chức cấp huyện trở lên 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

IV LĨNH VỰC VIÊN CHỨC   
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

26   

Thủ tục thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp viên 

chức 

Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

và các đơn vị 

có liên quan. 

Luật Viên chức số 

58/2010/QH12 ngày 

15/11/2010; 

Nghị định số 

29/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012; 

Nghị định số 

161/2018/NĐ-CP ngày 

29/11/2018; 

Thông tư số 12/2012/TT-

BNV ngày 18/12/2012; 

Thông tư số 16/2012/TT-

BNV ngày 28/12/2012; 

Thông tư số 03/2019/TT-

BNV ngày 14/5/2019. 

Như trên 

27   
Thủ tục thi tuyển viên 

chức 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

và các đơn vị 

có liên quan. 

Như trên Như trên 

28   
Thủ tục xét tuyển viên 

chức 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

và các đơn vị 

có liên quan. 

Như trên Như trên 

29   
Thủ tục xét tuyển đặc 

cách viên chức 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
Như trên Như trên 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

và các đơn vị 

có liên quan. 

V LĨNH VỰC CÔNG TÁC THANH NIÊN   

30   

Thủ tục thành lập tổ chức 

thanh niên xung phong ở 

cấp tỉnh 

Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh, 

Tỉnh đoàn 

"Nghị định số 

12/2011/NĐ-CP ngày 

30/01/2011 của Chính 

phủ về tổ chức và chính 

sách đối với thanh niên 

xung phong; 

Thủ tục thành 

lập tổ chức 

thanh niên 

xung phong ở 

cấp tỉnh 

31   

Thủ tục giải thể tổ chức 

thanh niên xung phong ở 

cấp tỉnh 

Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh, 

Tỉnh đoàn 

Như trên Như trên 

32   

Thủ tục xác nhận phiên 

hiệu thanh niên xung 

phong ở cấp tỉnh 

Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh, 

Tỉnh đoàn 

"Nghị định số 

12/2011/NĐ-CP ngày 

30/01/2011 của Chính 

phủ về tổ chức và chính 

sách đối với thanh niên 

xung phong; 

 

VI LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG   

33   
Thủ tục thành lập Thôn 

mới, Tổ dân phố mới 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh. 

Thông tư số 04/2012/TT-

BNV ngày 31/8/2012; 

Thông tư số 14/2018/TT-

BNV ngày 03/12/2018 

sửa đổi bổ sung 

3080/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2017 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

một số điều của Thông tư 

số 04/2012/TT-BNV 

ngày 31/12/2018 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn về tổ 

chức và hoạt động của 

thôn, tổ dân phố." 

của UBND 

tỉnh. 

34   
Thủ tục phân loại đơn vị 

hành chính cấp xã 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh. 

Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 

ngày 25/5/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội 

về tiêu chuẩn của đơn vị 

hành chính và phân loại 

đơn vị hành chính. 

162/QĐ-

UBND ngày 

23/01/2019 

của UBND 

tỉnh. 

VII LĨNH VỰC TÔN GIÁO   

35   

Thủ tục đề nghị công 

nhận tổ chức tôn giáo có 

địa bàn hoạt động ở một 

tỉnh 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 

Luật tín ngưỡng, tôn giáo 

(Luật số 02/2016/QH14 

ngày 18/11/2016); 

Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP ngày 

30/12/2017 của Chính 

phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi 

hành Luật tín ngưỡng, tôn 

giáo. 

Quyết định 

459/QĐ-

UBND ngày 

06/3/2018 của 

UBND tỉnh 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

36   

Thủ tục đăng ký sửa đổi 

hiến chương của tổ chức 

tôn giáo có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

37   

Thủ tục đề nghị thành lập, 

chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

38   

Thủ tục đăng ký thuyên 

chuyển chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành là người 

đang bị buộc tội hoặc 

người chưa được xóa án 

tích 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

39   

Thủ tục đề nghị sinh hoạt 

tôn giáo tập trung của 

người nước ngoài cư trú 

hợp pháp tại Việt Nam 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

40   

Thủ tục đề nghị mời tổ 

chức, cá nhân nước ngoài 

vào Việt Nam thực hiện 

hoạt động tôn giáo ở một 

tỉnh 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

41   

Thủ tục đề nghị mời chức 

sắc, nhà tu hành là người 

nước ngoài đến giảng đạo 

cho tổ chức được cấp 

chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo ở một tỉnh 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

42   

Thủ tục đề nghị thay đổi 

tên của tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực 

thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

43   

Thủ tục đề nghị thay đổi 

trụ sở của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc  

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

44   

Thủ tục thông báo thay 

đổi trụ sở của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực 

thuộc 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

45   

Thủ tục đề nghị cấp đăng 

ký pháp nhân phi thương 

mại cho tổ chức tôn giáo 

trực thuộc có địa bàn hoạt 

động ở một tỉnh 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

46   

Thủ tục đề nghị tự giải thể 

tổ chức tôn giáo có địa 

bàn hoạt động ở một tỉnh 

theo quy định của hiến 

chương  

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

47   

Thủ tục đề nghị giải thể tổ 

chức tôn giáo trực thuộc 

có địa bàn hoạt động ở 

một tỉnh theo quy định 

của hiến chương của tổ 

chức 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

48   

Thủ tục thông báo về việc 

đã giải thể tổ chức tôn 

giáo trực thuộc có địa bàn 

hoạt động ở một tỉnh theo 

quy định của hiến chương 

của tổ chức 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

49   

Thủ tục thông báo tổ chức 

quyên góp không thuộc 

quy định tại điểm a và 

điểm b khoản 3 Điều 19 

của Nghị định số 

162/2017/NĐ-CP 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

VII LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG   
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

50   

Thủ tục tặng danh hiệu 

Chiến sỹ thi đua cấp bộ, 

ngành, đoàn thể Trung 

ương, tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương. 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 

Luật Thi đua, khen 

thưởng năm 2003; 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật thi đua, 

khen thưởng ngày 14 

tháng 6 năm 2005; 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng năm 2013; 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017; 

Thông tư số 08/2017/TT-

BNV ngày 27 tháng 10 

năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ quy định chi 

tiết thi hành một số điều 

của Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều 

của Luật thi đua, khen 

thưởng. 

2054/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2018 của 

UBND tỉnh. 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

51   
Thủ tục tặng danh hiệu 

Tập thể lao động xuất sắc. 
Sở Nội vụ 

Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

52   

Thủ tục tặng thưởng Bằng 

khen cấp bộ, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trung ương theo đợt hoặc 

chuyên đề. 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

53   

Thủ tục tặng Cờ thi đua 

cấp bộ, ngành, đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương theo đợt hoặc 

chuyên đề. 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

54   

Thủ tục tặng thưởng Bằng 

khen cấp bộ, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trung ương về thành tích 

đột xuất. 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

55   

Thủ tục tặng thưởng Bằng 

khen cấp bộ, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trung ương cho gia đình. 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

56   

Thủ tục tặng thưởng Bằng 

khen cấp bộ, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trung ương về thành tích 

đối ngoại. 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

57   

Thủ tục tặng thưởng Bằng 

khen cấp bộ, ngành, đoàn 

thể Trung ương, tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

Trung ương. 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 

58   

Thủ tục tặng Cờ thi đua 

cấp bộ, ngành, đoàn thể 

Trung ương, tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung 

ương. 

Sở Nội vụ 
Văn phòng 

UBND tỉnh. 
Như trên Như trên 
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6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Lĩnh vực Đất đai     

1  1.004217.000.00.

00.H01 
Gia hạn sử dụng đất nông 

nghiệp của cơ sở tôn giáo 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Cục Thuế 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 

2  
1.002253.000.0

0.00.H01 

 

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 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Cục Thuế, 

Sở Tài chính 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-UBND 

ngày 06/3/2018 

3  1.002040.000.00.

00.H01 

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 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Cục Thuế, 

Sở Tài chính 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-UBND 

ngày 06/3/2018 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

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 

4  1.004257.000.00.

00.H01 

Chuyển mục đích sử dụng 

đất phải được phép cơ quan 

có thẩm quyền đối với tổ 

chức, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Cục Thuế, 

Sở Tài chính 

 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 20/10/2017 

Quyết định  

446/QĐ-UBND 

ngày 06/3/2018 

5  1.001990.000.00.

00.H01 

Gia hạn sử dụng đất ngoài 

khu công nghệ cao, khu 

kinh tế 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Cục Thuế 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 

6  1.003022.000.00.

00.H01 

Thu hồi Giấy chứng nhận 

đã cấp không đúng quy 

định của pháp luật đất đai 

do người sử dụng đất, chủ 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Văn phòng 

ĐKĐĐ 

Cơ quan thanh 

tra 
Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 20/10/2017 

Quyết định  

446/QĐ-UBND 

ngày 06/3/2018 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất phát hiện 

7  1.003003.000.00.

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 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế, Ban 

Tôn giáo, Cơ 

quan quản lý 

nhà nước đối 

với tài sản gắn 

liền với đất 

(Sở Xây dựng 

hoặc UBND 

cấp huyện) 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 

8  1.002973.000.00.

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 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế, Ban 

Tôn giáo, Cơ 

quan quản lý 

nhà nước đối 

với tài sản gắn 

liền với đất 

(Sở Xây dựng 

hoặc UBND 

cấp huyện) 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 

9  1.002962.000.00.

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 với tài sản gắn liền 

với đất mà chủ sở hữu 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế, 

Ban Tôn giáo, 

Cơ quan quản 

lý nhà nước 

đối với tài sản 

gắn liền với 

đất (Sở Xây 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

không đồng thời là người sử 

dụng đất 
dựng hoặc 

UBND cấp 

huyện) 

10  2.000976.000.00.

00.H01 

Đăng ký thay đổi tài sản gắn 

liền với đất vào Giấy chứng 

nhận đã cấp 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Cục Thuế, cơ 

quan quản lý 

nhà nước về 

công trình xây 

dựng (Sở Xây 

dựng hoặc 

UBND cấp 

huyện) 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 

11  1.002273.000.00.

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 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 
Cục Thuế 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 

12  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 đổi, 

chuyển nhượng, cho thuê, 

cho thuê lại, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất, quyền 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 
Cục Thuế 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất; chuyển quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu tài sản 

gắn liền với đất của vợ hoặc 

chồng thành của chung vợ 

và chồng; tăng thêm diện 

tích do nhận chuyển 

nhượng, thừa kế, tặng cho 

quyền sử dụng đất đã có 

Giấy chứng nhận 

13  1.001991.000.00.

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 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Sở Tài chính, 

Cục Thuế 
Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 

14  2.000880.000.00.

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; chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập tổ chức; 

đăng ký biến động đối với 

trường hợp hộ gia đình, cá 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 
Cục Thuế 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 20/10/2017 

 

Quyết định  

446/QĐ-UBND 

ngày 06/3/2018 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

nhân đưa quyển sử dụng đất 

vào doanh nghiệp 

15  1.001134.000.00.

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 

Sở Tài nguyên 

và Môi trường 
Cục Thuế, Sở 

Tài chính 
Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 

16  2.000407.000.00.

00.H01 
Chuyển nhượng vốn đầu tư 

là giá trị quyền sử dụng đất 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 
Cục Thuế 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 

17  1.001980.000.00.

00.H01 

Đăng ký chuyển mục đích 

sử dụng đất không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 
Cục Thuế 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 

18  
1.004227.000.0

0.00.H01 

 

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 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 
Cục Thuế 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

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 

19  1.002993.000.00.

00.H01 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác sắn 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 

Sở TNMT Cục Thuế 
Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-

UBND ngày 

30/9/2021 
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7. Sở Xây dựng 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Tên đơn vị     

1  1.009972.000.00.0

0.H01 

Thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng / 

điều chỉnh Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng. 

Sở Xây dựng 

Các sở, ban 

ngành và 

UBND các 

huyện, TX, TP 

Quyết định số 700/QĐ-BXD 

(08/06/2021) 

Quyết định số 

1297/QĐ-UBND 

15/06/2021 

2  2.001116.000.00.0

0.H01 

Thủ tục Bổ nhiệm giám định 

viên tư pháp xây dựng đối với 

cá nhân khác không thuộc 

thẩm quyền của Bộ Xây dựng 

Sở Xây dựng Sở Tư pháp 
Quyết định số 838/QĐ-BXD 

(29/8/2016) 

Quyết định số 

2775/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2019 

3  1.002515.000.00.0

0.H01 

Thủ tục Đăng ký công bố 

thông tin người giám định tư 

pháp xây dựng theo vụ việc, tổ 

chức giám định tư pháp xây 

dựng theo vụ việc đối với các 

cá nhân, tổ chức không thuộc 

thẩm quyền của Bộ Xây dựng, 

văn phòng giám định tư pháp 

xây dựng trên địa bàn được Ủy 

ban nhân dân tỉnh cho phép 

hoạt động 

Sở Xây dựng Sở Tư pháp 
Quyết định số 838/QĐ-BXD 

(29/8/2016) 

Quyết định số 

2775/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2019 

4  1.002701.000.00.0

0.H01 

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 tỉnh 

Sở Xây dựng 

Các sở, ban 

ngành và 

UBND các 

huyện, TX, TP 

Quyết định số 835/QĐ-BXD 

(29/8/2016)_ 

Quyết định số 

2775/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2019 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

5  1.003011.000.00.0

0.H01 

Quy trình 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 Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang 

Sở Xây dựng 

Các sở, ban 

ngành và 

UBND các 

huyện, TX, TP 

Quyết định số 835/QĐ-BXD 

(29/8/2016) 

Quyết định số 

2775/QĐ-UBND 

ngày 19/11/2019 
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8. Sở Giao thông Vận tải 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Lĩnh vực Tài chính ngân hàng     

6   

Thủ tục hỗ trợ lãi suất vay 

vốn tại tổ chức tín dụng để 

thực hiện các dự án đầu tư 

phương tiện, đầu tư kết 

cấu hạ tầng phục vụ vận 

tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt. 

Sở Giao 

thông vận tải 
Sở Tài chính 

- Quyết định số 

13/2015/QĐ-TTg ngày 

05/5/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế, 

chính sách khuyến khích 

phát triển vận tải hành 

khách công cộng bằng xe 

buýt;  

- Thông tư số 

02/2016/TT-BTC ngày 

06/01/2016 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn hỗ trợ 

lãi suất vay vốn tại tổ 

chức tín dụng để đầu tư 

phương tiện, đầu tư kết 

cấu hạ tầng phục vụ vận 

tải hành khách công cộng 

bằng xe buýt theo quy 

định tại Khoản 3 Điều 4, 

Khoản 3 Điều 5 Quyết 

định số 13/2015/QĐ-TTg 

Quyết định  

1118/QĐ-

UBND ngày 

26/5/2021 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

ngày 05/5/2015 của Thủ 

tướng Chính phủ về cơ 

chế, chính sách khuyến 

khích phát triển vận tải 

hành khách công cộng 

bằng xe buýt. 

7        

 

 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT  

1 
1.007933.000.

00.00.H01 

Xác nhận nội dung 

quảng cáo phân 

bón 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở Ngoại vụ 

- Luật Quảng cáo số 16/2012/PL-

UBTVQH10 ngày 21 tháng 6 năm 

2012. 

- Căn cứ Luật Trồng trọt ngày 19 

tháng 11 năm 2018; 

- Nghị định số 84/2019/NĐ-CP 

ngày 14/11/2019 của Chính phủ 

quy định về quân lý phân bón;  

2386/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2021 
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II LĨNH VỰC THỦY SẢN     

2 
1.004056.000.

00.00.H01 

Hỗ trợ một lần sau 

đầu tư đóng mới 

tàu cá 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

Sở Tài chính, 

Kho Bạc nhà 

nước 

Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ về việc 

ban hành Nghị định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 

của Chính phủ về một số chính sách 

phát triển thủy sản. 

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 

07/7/2014 của Chính phủ về một số 

chính sách phát triển thủy sản 

2386/QĐ-

UBND ngày 

18/10/2021 

 

 

 

 



36 
 
 

B. UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 
Được công bố 

theo Quyết định Chủ trì Phối hợp 

I Thi đua - khen thưởng     

1  
2.000414.000.

00.00.H01 

Thủ tục tặng Giấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp 

huyện huyện về thành tích 

thực hiện nhiệm vụ chính 

trị 

Phòng Nội 

vụ 

Hội đồng thi 

đua khen 

thưởng 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 

Quyết định số 

3174/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2019 

2  
2.000402.000.

00.00.H01 

Thủ tục tặng danh hiệu 

Tập thể lao động tiên tiến 

Phòng Nội 

vụ 

Hội đồng thi 

đua khen 

thưởng 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 

Quyết định số 

3174/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2019 

3  
1.000843.000.

00.00.H01 

Thủ tục tặng danh hiệu 

Chiến sĩ thi đua cơ sở 

Phòng Nội 

vụ 

Hội đồng thi 

đua khen 

thưởng 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 

Quyết định số 

3174/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2019 

4  
2.000385.000.

00.00.H01 

Thủ tục tặng Giấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích thi 

đua theo đợt, chuyên đề 

Phòng Nội 

vụ 

Hội đồng thi 

đua khen 

thưởng 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 

Quyết định số 

3174/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2019 

5  
2.000374.000.

00.00.H01 

Thủ tục tặng Giấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích thi 

đua theo đợt, chuyên đề 

Phòng Nội 

vụ 

Hội đồng thi 

đua khen 

thưởng 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 

Quyết định số 

3174/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2019 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 
Được công bố 

theo Quyết định Chủ trì Phối hợp 

6  
1.000804.000.

00.00.H01 

Thủ tục tặng Giấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích đột 

xuất 

Phòng Nội 

vụ 

Hội đồng thi 

đua khen 

thưởng 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 

Quyết định số 

3174/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2019 

7  
2.000364.000.

00.00.H01 

Thủ tục tặng Giấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen thưởng đối 

ngoại 

Phòng Nội 

vụ 

Hội đồng thi 

đua khen 

thưởng 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 

Quyết định số 

3174/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2019 

8  
2.000356.000.

00.00.H01 

Thủ tục tặng Giấy khen 

của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen thưởng 

cho gia đình 

Phòng Nội 

vụ 

Hội đồng thi 

đua khen 

thưởng 

Nghị định số 

91/2017/NĐ-CP ngày 

31/7/2017 

Quyết định số 

3174/QĐ-UBND 

ngày 30/12/2019 

II Văn hóa    

9  
1.004648.000.

00.00.H01 

Thủ tục công nhận lần đầu 

Cơ quan đạt chuẩn văn 

hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa, Doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa 

Phòng Văn 

hóa – Thông 

tin 

Ban Chỉ đạo 

phong trào 

“Toàn dân 

đoàn kết xây 

dựng đời sống 

văn hóa” cấp 

huyện 

Thông tư 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, thể thao và Du lịch 

Quyết định số 

2530/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2020 

10  
2.000440.000.

00.00.H01 

Thủ tục xét tặng danh 

hiệu Khu dân cư văn hóa 

hàng năm 

Phòng Văn 

hóa – Thông 

tin 

Ban Chỉ đạo 

phong trào 

“Toàn dân 

đoàn kết xây 

Thông tư 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

Quyết định số 

2530/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2020 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 
Được công bố 

theo Quyết định Chủ trì Phối hợp 

dựng đời sống 

văn hóa” cấp 

huyện 

24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, thể thao và Du lịch 

11  
1.000933.000.

00.00.H01 

Thủ tục xét tặng Giấy 

khen Khu dân cư văn hóa 

Phòng Văn 

hóa – Thông 

tin 

Ban Chỉ đạo 

phong trào 

“Toàn dân 

đoàn kết xây 

dựng đời sống 

văn hóa” cấp 

huyện 

Thông tư 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, thể thao và Du lịch 

Quyết định số 

2530/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2020 

12  
1.004646.000.

00.00.H01 

Thủ tục công nhận lần đầu 

Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới 

Phòng Văn 

hóa – Thông 

tin 

Ban Chỉ đạo 

phong trào 

“Toàn dân 

đoàn kết xây 

dựng đời sống 

văn hóa” cấp 

huyện 

Thông tư 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, thể thao và Du lịch 

Quyết định số 

2530/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2020 

13  
1.004644.000.

00.00.H01 

Thủ tục công nhận lại Xã 

đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới 

Phòng Văn 

hóa – Thông 

tin 

Ban Chỉ đạo 

phong trào 

“Toàn dân 

đoàn kết xây 

dựng đời sống 

văn hóa” cấp 

huyện 

Thông tư 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, thể thao và Du lịch 

Quyết định số 

2530/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2020 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 
Được công bố 

theo Quyết định Chủ trì Phối hợp 

14  
1.004634.000.

00.00.H01 

Thủ tục công nhận lần đầu 

Phường, Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị 

Phòng Văn 

hóa – Thông 

tin 

Ban Chỉ đạo 

phong trào 

“Toàn dân 

đoàn kết xây 

dựng đời sống 

văn hóa” cấp 

huyện 

Thông tư 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, thể thao và Du lịch 

Quyết định số 

2530/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2020 

15  
1.004622.000.

00.00.H01 

Thủ tục công nhận lại 

Phường, Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị 

Phòng Văn 

hóa – Thông 

tin 

Ban Chỉ đạo 

phong trào 

“Toàn dân 

đoàn kết xây 

dựng đời sống 

văn hóa” cấp 

huyện 

Thông tư 08/2014/TT-

BVHTTDL ngày 

24/9/2014 của Bộ Văn 

hóa, thể thao và Du lịch 

Quyết định số 

2530/QĐ-UBND 

ngày 03/11/2020 

III Đất đai     

16  
 

1.002969.000.0

0.00.H01 

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 

Sở Tài nguyên 

và Môi 

trường; 

UBND cấp 

huyện 

Cơ quan thanh 

tra 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

Quyết định 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

17  
1.002335.000.0

0.00.H01 

Đăng ký và cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

UBND cấp 

huyện 

Chi cục Thuế, 

Cơ quan quản 

lý nhà nước đối 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204897&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204897&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc


40 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 
Được công bố 

theo Quyết định Chủ trì Phối hợp 

sản khác gắn liền với đất lần 

đầu 
với tài sản gắn 

liền với đất 

18  

1.002314.000.0

0.00.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 

UBND cấp 

huyện 

Chi cục Thuế, 

Cơ quan quản 

lý nhà nước đối 

với tài sản gắn 

liền với đất 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

19  
1.002291.000.0

0.00.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 với tài sản gắn liền 

với đất mà chủ sở hữu không 

đồng thời là người sử dụng 

đất 

UBND cấp 

huyện 

Chi cục Thuế, 

Cơ quan quản 

lý nhà nước đối 

với tài sản gắn 

liền với đất 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

20  
1.002277.000.0

0.00.H01 

Đăng ký thay đổi tài sản gắn 

liền với đất vào Giấy chứng 

nhận đã cấp 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Chi cục Thuế, 

Cơ quan quản 

lý nhà nước đối 

với tài sản gắn 

liền với đất 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

21  
2.000955.000.0

0.00.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 

UBND cấp 

huyện 

Chi cục Thuế, 

Cơ quan quản 

lý nhà nước đối 

với tài sản gắn 

liền với đất 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=147029&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=147029&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204707&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204707&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206032&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=206032&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204863&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204863&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 
Được công bố 

theo Quyết định Chủ trì Phối hợp 

nhượng quyền sử dụng đất, 

mua nhà ở, công trình xây 

dựng trong các dự án phát 

triển nhà ở 

22  
2.000410.000.0

0.00.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; 

tăng thêm diện tích do nhận 

chuyển nhượng, thừa kế, 

tặng cho quyền sử dụng đất 

đã có Giấy chứng nhận 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Chi cục Thuế 
Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

23  
2.000379.000.0

0.00.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 

UBND cấp 

huyện 

Chi cục Thuế; 

phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch cấp 

huyện 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=147410&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=147410&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=203175&qdcbid=2166&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=203175&qdcbid=2166&r_url=danh_sach_tthc
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 
Được công bố 

theo Quyết định Chủ trì Phối hợp 

24  
2.000365.000.0

0.00.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; chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập tổ chức; 

đăng ký biến động đối với 

trường hợp hộ gia đình, cá 

nhân đưa quyển sử dụng đất 

vào doanh nghiệp 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Chi cục Thuế 
Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

25  
1.000755.000.0

0.00.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 

UBND cấp 

huyện 

Chi cục Thuế, 

phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch cấp 

huyện 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204672&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204672&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204599&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204599&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 
Được công bố 

theo Quyết định Chủ trì Phối hợp 

26  
1.003877.000.0

0.00.H01 

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 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Chi cục Thuế 
Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

27  
1.003907.000.0

0.00.H01 

Đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất 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 

UBND cấp 

huyện 
Chi cục Thuế 

Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204723&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204723&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204815&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204815&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 
Được công bố 

theo Quyết định Chủ trì Phối hợp 

28  
1.003595.000.0

0.00.H01 

Đăng ký chuyển mục đích 

sử dụng đất không phải xin 

phép cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền 

Chi nhánh 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

đai 

Chi cục Thuế 
Quyết định 1686/QĐ-

BTNMT ngày 30/8/2021 

Quyết định 

2245/QĐ-UBND 

ngày 30/9/2021 

29  

1.000798.000.0

0.00.H01 

 

Chuyển mục đích sử dụng 

đất phải được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm 

quyền đối với hộ gia đình, 

cá nhân 

UBND cấp 

huyện 

Chi cục Thuế, 

phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch cấp 

huyện 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

Quyết định 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

30  

1.003836.000.0

0.00.H01 

 

Gia hạn sử dụng đất ngoài 

khu công nghệ cao, khu 

kinh tế 

UBND cấp 

huyện 

Chi cục Thuế, 

phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch cấp 

huyện 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

Quyết định 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

31  

2.000381.000.0

0.00.H01 

 

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 

UBND cấp 

huyện 

Chi cục Thuế, 

phòng Tài 

chính – Kế 

hoạch cấp 

huyện 

Quyết định 2555/QĐ-

BTNMT ngày 

20/10/2017 

Quyết định 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204773&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=204773&qdcbid=49489&r_url=danh_sach_tthc
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C. CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Cục Thuế      

1  

Đăng ký thuế lần đầu đối 

với người nộp thuế là tổ 

chức kinh tế, tổ chức khác 

có hoạt động sản xuất 

kinh doanh (trừ trường 

hợp đơn vị trực thuộc) 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 
Cục Thuế 

- Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP ngày 

04/01/2021 Về Đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tư 105/TT-BTC 

ngày 03/12/2020. 

Quyết định số 

1500/QĐ-BTC 

ngày 

30/6/2016 của 

Bộ Tài chính 

2  

Đăng ký thuế lần đầu đối 

với người nộp thuế là cá 

nhân thuộc diện nộp thuế 

thu nhập cá nhân và các 

loại thuế khác 

Phòng Tài 

chính -Kế 

hoạch 

Chi cục Thuế 

- Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP ngày 

04/01/2021 Về Đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tư 105/TT-BTC 

ngày 03/12/2020. 

Quyết định số 

1500/QĐ-BTC 

ngày 

30/6/2016 của 

Bộ Tài chính 

3  
Xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường  

Cục Thuế  

Thông tư liên tịch số 

88/2016/TTLT-BTC-

BTNMT ngày 

22/06/2016 của Bộ Tài 

chính và Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

Thông tư liên 

tịch số 

88/2016/TTLT

-BTC-

BTNMT ngày 

22/06/2016 

của Bộ Tài 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

chính và Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường. 

4  
Xác định nghĩa vụ tài 

chính về đất đai 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

huyện, thị xã, 

thành phố 

Chi cục Thuế  

- Thông tư liên tịch số 

88/2016/TTLT-BTC-

BTNMT ngày 

22/06/2016 của Bộ Tài 

chính và Bộ Tài nguyên 

và Môi trường 

- Thông tư liên 

tịch số 

88/2016/TTLT

-BTC-

BTNMT ngày 

22/06/2016 

của Bộ Tài 

chính và Bộ 

Tài nguyên và 

Môi trường 

5  

Miễn, giảm thu tiền sử 

dụng đất; miễn, giảm tiền 

thuê đất, thuê mặt nước 

đối với tổ chức 

Cục thuế 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

- Thông tư số 

10/2018/TT-BTC  ngày 

30/01/2018 của Bộ Tài 

chính; 

- Thông tư số 

333/2016/TT-BTC ngày 

26/12/2016 của Bộ Tài 

chính. 

Thông tư số 

10/2018/TT-

BTC  ngày 

30/01/2018 

của Bộ Tài 

chính; 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

6  

Miễn, giảm thu tiền sử 

dụng đất; miễn, giảm tiền 

thuê đất, thuê mặt nước 

đối với cá nhân 

Chi cục thuế 

Văn phòng 

Đăng ký đất 

huyện, thị xã, 

thành phố 

- Thông tư số 

10/2018/TT-BTC  ngày 

30/01/2018 của Bộ Tài 

chính; 

- Thông tư số 

333/2016/TT-BTC ngày 

26/12/2016 của Bộ Tài 

chính. 

Thông tư số 

10/2018/TT-

BTC  ngày 

30/01/2018 

của Bộ Tài 

chính; 
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PHỤC LỤC II 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG  GIỮA CÁC 

CẤP CHÍNH QUYỀN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  3012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 

 
 

A. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

I Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân   

1  
2.000011.000.

00.00.H01 

Công nhận huyện 

đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục, xóa mù 

chữ 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

UBND xã, phường, 

thị trấn; 

UBND huyện, thị xã, 

thành phố; 

UBND tỉnh quyết định 

Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP ngày 24 

tháng 3 năm 2014 của 

Chính phủ về phổ cập, xóa 

mù chữ 

Quyết định 

số 2759/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

2  
1.000288.000.

00.00.H01 

Công nhận trường 

mầm non đạt chuẩn 

quốc gia 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Phòng GDĐT các 

huyện, thị, thành phố; 

UBND tỉnh quyết định 

 

Thông tư số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/8/2018 

ban hành Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với 

trường mầm non 

Quyết định 

số 2759/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021 

3  
1.000280.000.

00.00.H01 

Công nhận trường 

tiểu học đạt chuẩn 

quốc gia 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Phòng GDĐT các 

huyện, thị, thành phố; 

UBND tỉnh quyết định 

 

Thông tư số 17/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/8/2018 

ban hành Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với 

trường tiểu học 

Quyết định 

số 2759/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021 

4  
1.000691.000.

00.00.H01 

Công nhận trường 

trung học đạt chuẩn 

quốc gia 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Phòng GDĐT các 

huyện, thị, thành phố; 

UBND tỉnh quyết định 

(Đối với cấp THCS) 

Thông tư số 18/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/8/2018 

ban hành Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với 

trường trung học 

Quyết định 

số 2759/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

II Kiểm định chất lượng giáo dục   

5  
1.000715.000.

00.00.H01 

Cấp Chứng nhận 

trường mầm non đạt 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Phòng GDĐT các 

huyện, thị, thành phố 

 

Thông tư số 19/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/8/2018 

ban hành Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với 

trường mầm non 

Quyết định 

số 2759/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021 

6  
1.000713.000.

00.00.H01 

Cấp Chứng nhận 

trường tiểu học đạt 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Phòng GDĐT các 

huyện, thị, thành phố 

 

Thông tư số 17/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/8/2018 

ban hành Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với 

trường tiểu học 

Quyết định 

số 2759/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021 
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STT Mã TTHC 
Tên thủ tục hành 

chính 

Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công 

bố theo 

Quyết định Chủ trì Phối hợp 

7  
1.000711.000.

00.00.H01 

Cấp Chứng nhận 

trường trung học đạt 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

Sở Giáo 

dục và Đào 

tạo 

Phòng GDĐT các 

huyện, thị, thành phố 

 (Đối với cấp THCS) 

Thông tư số 18/2018/TT-

BGDĐT ngày 22/8/2018 

ban hành Quy định về 

kiểm định chất lượng giáo 

dục và công nhận đạt 

chuẩn quốc gia đối với 

trường trung học 

Quyết định 

số 2759/QĐ-

UBND ngày 

17/11/2021 
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội   

1  2.001197.000.0

0.00.H01 

Cung cấp thông tin, bản 

sao Báo cáo đánh giá tác 

động xã hội và Văn bản 

tiếp nhận viện trợ, tài trợ 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Nghị định số 

96/2015/NĐ-CP ngày 

19/10/2015; 

Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT ngày 17/5/2016 

Quyết định số 

443/QĐ-

UBND ngày 

05/3/2018 

2  2.002014.000.0

0.00.H01 

Công khai hoạt động của 

doanh nghiệp xã hội 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Nghị định số 

96/2015/NĐ-CP ngày 

19/10/2015; 

Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT ngày 17/5/2016 

 

Quyết định số 

443/QĐ-

UBND ngày 

05/3/2018 

3  2.001202.000.0

0.00.H01 

Thông báo thay đổi nội 

dung tiếp nhận viện trợ, 

tài trợ 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Nghị định số 

96/2015/NĐ-CP ngày 

19/10/2015; 

Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT ngày 17/5/2016 

Quyết định số 

443/QĐ-

UBND ngày 

05/3/2018 

4  2.000338.000.0

0.00.H01 

Thông báo tiếp nhận viện 

trợ, tài trợ  

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

Nghị định số 

96/2015/NĐ-CP ngày 

19/10/2015; 

Quyết định số 

443/QĐ-

UBND ngày 

05/3/2018 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

huyện, thị 

thành phố 

Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT ngày 17/5/2016 

5  2.001187.000.0

0.00.H01 

Chuyển cơ sở bảo trợ xã 

hội, quỹ xã hội, quỹ từ 

thiện thành Doanh nghiệp 

xã hội 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Nghị định số 

96/2015/NĐ-CP ngày 

19/10/2015; 

Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT ngày 17/5/2016 

Quyết định số 

2998/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2018 

6  2.000368.000.0

0.00.H01 

Thông báo chấm dứt cam 

kết thực hiện mục tiêu xã 

hội, môi trường 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Nghị định số 

96/2015/NĐ-CP ngày 

19/10/2015; 

Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT ngày 17/5/2016 

Quyết định số 

2998/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2018 

7  2.000375.000.0

0.00.H01 

Thông báo thay đổi nội 

dung Cam kết thực hiện 

mục tiêu xã hội, môi 

trường 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Nghị định số 

96/2015/NĐ-CP ngày 

19/10/2015; 

Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT ngày 17/5/2016 

Quyết định số 

2998/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2018 

8  2.000416.000.0

0.00.H01 

Thông báo Cam kết thực 

hiện mục tiêu xã hội, môi 

trường 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Nghị định số 

96/2015/NĐ-CP ngày 

19/10/2015; 

Thông tư số 04/2016/TT-

BKHĐT ngày 17/5/2016 

Quyết định số 

2998/QĐ-

UBND ngày 

28/11/2018 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

II Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam   

9  1.009642.000.0

0.00.H01 

Thủ tục chấp thuận nhà 

đầu tư của UBND cấp 

tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP  ngày 

26/3/2021 về việc Quy 

định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của 

Luật Đầu tư 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

ngày 09/4/2021 về việc 

Quy định mẫu văn bản, 

báo cáo liên quan đến 

hoạt động đầu tư tại Việt 

Nam, đầu tư từ Việt Nam 

ra nước ngoài và Xúc 

tiến đầu tư 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

10  1009644.000.00

.00.H01 

Thủ tục điều chỉnh văn 

bản chấp thuận nhà đầu tư 

của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

11  1.009645.000.0

0.H01 

Thủ tục chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

12  1.009646.000.0

0.H01 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư của UBND cấp 

tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

13  1.009647.000.0

0.00.H01 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp 

đã được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và 

không thuộc diện chấp 

thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

14  1.009649.000.0

0.00.H01 

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 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

15  1.009650.000.0

0.00.H01 

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 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

16  1.009652.000.0

0.00.H01 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, sáp nhập dự án 

đầu tư đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận 

của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

17  1.009653.000.0

0.00.H01 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư trong trường hợp 

chia, tách, hợp nhất, sáp 

nhập, chuyển đổi loại 

hình tổ chức kinh tế đối 

với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

18  1.009654.000.0

0.00.H01 

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 

thuộc thẩm quyền chấp 

thuận của UBND cấp tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

19  1.009655.000.0

0.00.H01 

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 thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của 

UBND tỉnh 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

20  1.009656.000.0

0.00.H01 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư theo bản án, quyết 

định của tòa án, trọng tài 

đối với dự án đầu tư đã 

được chấp thuận chủ 

trương đầu tư của UBND 

cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 



58 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

21  1.009657.000.0

0.00.H01 

Thủ tục điều chỉnh dự án 

đầu tư theo bản án, quyết 

định của tòa án, trọng tài 

đối với dự án đầu tư đã 

được cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư và 

không thuộc diện chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh hoặc 

dự án đã được chấp thuận 

chủ trương đầu tư nhưng 

không thuộc trường hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 

41 của Luật Đầu tư 

(Khoản 4 Điều 54 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP) 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

22  1.009659.000.0

0.00.H01 

Thủ tục gia hạn thời hạn 

hoạt động của dự án đầu 

tư thuộc thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư 

của UBND cấp tỉnh hoặc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 



59 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư 

23  1.009661.000.0

0.00.H01 

Thủ tục ngừng hoạt động 

của dự án đầu tư thuộc 

thẩm quyền chấp thuận 

chủ trương đầu tư của 

UBND cấp tỉnh hoặc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

24  1.009662.000.0

0.00.H01 

Thử tục chấm dứt 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 Sở 

Kế hoạch và Đầu tư cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

25  1.009664.000.0

0.00.H01 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư đối 

với dự án không thuộc 

diện chấp thuận chủ 

trương đầu tư 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 



60 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

26  1.009665.000.0

0.00.H01 

Thủ tục cấp lại và hiệu 

đính thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu 

tư 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

27  1.009671.000.0

0.00.H01 

Thủ tục đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

28  1.009729.000.0

0.00.H01 

Thủ tục thực hiện hoạt 

động đầu tư theo hình 

thức góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp 

đối với nhà đầu tư nước 

ngoài 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

29  1.009731.000.0

0.00.H01 

Thủ tục thành lập văn 

phòng điều hành của nhà 

đầu tư nước ngoài trong 

hợp đồng BCC 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 



61 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

30  1.009736.000.0

0.00.H01 

Thủ tục chấm dứt hoạt 

động văn phòng điều 

hành của nhà đầu tư nước 

ngoài trong hợp đồng 

BCC 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư ngày 

17/6/2020; 

- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 

1239/QĐ-

UBND ngày 

08/6/2021 

III Lĩnh vực đấu thầu   

31  1.009491.000.0

0.00.H01 

Thẩm định báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, 

quyết định chủ trương đầu 

tư dự án PPP do nhà đầu 

tư đề xuất 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công 

tư số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021. 

1053/QĐ-

UBND ngày 

20/05/2021 

32  1.009492.000.0

0.00.H01 

Thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi, quyết 

định phê duyệt dự án PPP 

do nhà đầu tư đề xuất 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021. 

1053/QĐ-

UBND ngày 

20/05/2021 

33  1.009493.000.0

0.00.H01 

Thẩm định nội dung điều 

chỉnh quyết định chủ 

4trương đầu tư, quyết 

định điều chỉnh chủ 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 ngày 

1053/QĐ-

UBND ngày 

20/05/2021 



62 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

trương đầu tư dự án PPP 

do nhà đầu tư đề xuất 

huyện, thị 

thành phố 
18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021. 

34  1.009494.000.0

0.00.H01 

Thẩm định nội dung điều 

chỉnh báo cáo nghiên cứu 

khả thi, quyết định phê 

duyệt điều chỉnh dự án 

PPP do nhà đầu tư đề xuất 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư số 

64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021. 

1053/QĐ-

UBND ngày 

20/05/2021 

IV Lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi 

của các nhà tài trợ nước ngoài 
  

35  2.002058.000.0

0.00.H01 
Xác nhận chuyên gia 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Nghị định số 

16/2016/NĐ-CP; 

- Thông tư số 

12/2016/TT-BKHĐT 

443/QĐ-

UBND ngày 

05/03/2018 

36  2.002050.000.0

0.00.H01 

Lập, phê duyệt kế hoạch 

thực hiện chương trình, 

dự án sử dụng vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi, vốn đối 

ứng hàng năm (cấp tỉnh) 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

1392/QĐ-

UBND ngày 

17/06/2020 



63 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

37  2.001932.000.0

0.00.H01 

Lập, thẩm định, quyết 

định đầu tư chương trình, 

dự án đầu tư thuộc thẩm 

quyền của người đứng 

đầu cơ quan chủ quản 

(cấp tỉnh) 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

1392/QĐ-

UBND ngày 

17/06/2020 

38  2.000045.000.0

0.00.H01 

Lập, thẩm định, quyết 

định phê duyệt văn kiện 

dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi 

dự án sử dụng vốn ODA 

không hoàn lại (Cấp tỉnh) 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

1392/QĐ-

UBND ngày 

17/06/2020 

39  2.002053.000.0

0.00.H01 

Lập, phê duyệt kế hoạch 

tổng thể thực hiện chương 

trình, dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi, vốn 

đối ứng (cấp tỉnh) 

 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

1392/QĐ-

UBND ngày 

17/06/2020 

40  1.008423.000.0

0.00.H01 

Quyết định chủ trương 

đầu tư chương trình, dự án 

thuộc thẩm quyền của 

người đứng đầu cơ quản 

chủ quản 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

1392/QĐ-

UBND ngày 

17/06/2020 



64 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

41  1.008424.000.0

0.00.H01 

Trình tự, thủ tục quyết 

định chủ trương tiếp nhận 

khoản hỗ trợ ngân sách 

chung do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh là cơ quan 

chủ quản. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

1392/QĐ-

UBND ngày 

17/06/2020 

42  1.008425.000.0

0.00.H01 

Trình tự, thủ tục quyết 

định chủ trương tiếp nhận 

khoản hỗ trợ ngân sách có 

mục tiêu 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Sở, ban, 

ngành và 

UBND 

huyện, thị 

thành phố 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

1392/QĐ-

UBND ngày 

17/06/2020 

 

 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Lĩnh vực Người có công     

1  1.002252.000.0

0.00.H01 

Thủ tục hưởng mai táng 

phí, trợ cấp một lần khi 

người có công với cách 

mạng từ trần 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

+  Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ  

quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành một số điều 

của Pháp lệnh Ưu đãi 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 



65 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

cấp xã người có công với cách 

mạng.  

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý 

hồ sơ thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân 

của UBND 

tỉnh 

2  1.002271.000.00

.00.H01 

Thủ tục giải quyết trợ cấp 

tiền tuất hàng tháng khi 

người có công từ trần 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

+  Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 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.  

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 



66 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

hồ sơ thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân 

3  1.002305.000.0

0.00.H01 

Thủ tục giải quyết chế độ 

ưu đãi với thân nhân liệt sĩ 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

+ Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 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.  

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý 

hồ sơ thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân 

 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 

4  1.002363.000.0

0.00.H01 

Thủ tục giải quyết chế độ 

đối với Anh hùng lực 

lượng vũ trang nhân dân, 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 
+ Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ  

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 



67 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

Anh hùng lao động trong 

thời kỳ kháng chiến 

 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành một số điều 

của Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách 

mạng.  

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý 

hồ sơ thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân 

của UBND 

tỉnh 

5  1.002410.000.00.

00.H01 

Thủ tục Giải quyết hưởng 

chế độ ưu đãi đối với 

người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

+ Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 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.  

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 



68 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý 

hồ sơ thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân 

6  1.003351.000.00.

00.H01 

Thủ tục giải quyết hưởng 

chế độ ưu đãi đối với con 

đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất 

độc hóa học 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

+ Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 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 

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý 

hồ sơ thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 



69 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

7  1.002429.000.00.

00.H01 

Thủ tục giải quyết chế độ 

người hoạt động cách 

mạng hoặc hoạt động 

kháng chiến bị địch bắt tù, 

đày 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

+ Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 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.  

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý 

hồ sơ thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân. 

+ Thông tư số 16/TT-

BLĐTBXH ngày 

30/7/2014 của Bộ Lao 

động - Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn một số 

nội dung xác nhận và 

thực hiện chế độ ưu đãi 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 



70 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

người có công với cách 

mạng 

8  1.002440.000.00.

00.H01 

Thủ tục giải quyết chế độ 

người hoạt động kháng 

chiến giải phóng dân tộc, 

bảo vệ tổ quốc và làm 

nghĩa vụ quốc tế 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

+ Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 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. 

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý 

hồ sơ thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 

9  1.003423.000.00.

00.H01 

Thủ tục Giải quyết chế độ 

người có công giúp đỡ 

cách mạng 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

+ Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ  

quy định chi tiết, hướng 

dẫn thi hành một số điều 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

cấp xã của Pháp lệnh Ưu đãi 

người có công với cách 

mạng.  

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý 

hồ sơ thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân 

của UBND 

tỉnh 

10  1.006779.000.00.

00.H01 

Thủ tục Giải quyết chế độ 

trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

+ Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 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.  

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý 

hồ sơ thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân 

11  1.002519.000.00.

00.H01 

Thủ tục Giải quyết chế độ 

ưu đãi đối với Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

+ Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 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.  

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn về 

thủ tục lập hồ sơ, quản lý 

hồ sơ thực hiện chế độ ưu 

đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 

12  1.005387.000.0

0.00.H01 

Hồ sơ, thủ tục thực hiện 

chế độ trợ cấp một lần đối 

với thân nhân người hoạt 

động kháng chiến được 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

Điều 7 Thông tư số 

18/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/10/2018 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

Quyết định số 

1656/QĐ-

UBND ngày 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

tặng huân chương, huy 

chương chết trước ngày 

01 tháng 01 năm 1995 mà 

chưa được hưởng chế độ 

ưu đãi. 

 

- UBND 

cấp xã 

và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các 

thông tư liên quan đến 

thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

05/7/2019 của 

UBND tỉnh 

13  1.002745.000.00.

00.H01 

Thủ tục bổ sung tình hình 

thân nhân trong hồ sơ liệt 

sĩ 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

 Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 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. 

 Thông tư số 

16/2014/TT-BLĐTBXH 

ngày 30/7/2014 của Bộ 

Lao động - Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn một 

số nội dung xác nhận và 

thực hiện chế độ ưu đãi 

người có công với cách 

mạng. 

 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

14   

Thủ tục giải quyết trợ cấp 

mai táng đối với thanh 

niên xung phong cơ sở ở 

miền Nam tham gia 

kháng chiến giai đoạn 

1965 - 1975 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

+ Nghị định số 

112/2017/NĐ-CP ngày 

06/10/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy 

định về chế độ, chính sách 

đối với thanh niên sung 

phong cơ sở miền Nam 

tham gia kháng chiến giai 

đoạn 1965 – 1975. 

 

 

 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 

15  1.003042.000.00.

00.H01 

Thủ tục lập Sổ theo dõi và 

cấp phương tiện trợ giúp, 

dụng cụ chỉnh hình 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

 Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 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.  

Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 

03/6/2014 của Liên Bộ 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

Lao động- Thương binh 

và Xã hội, Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ điều 

dưỡng phục hồi sức 

khỏe, cấp phương tiện trợ 

giúp, dụng cụ chỉnh hình 

đối với người có công 

với cách mạng và thân 

nhân; quản lý các công 

trình ghi công liệt sĩ 

16  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 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

 Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 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.  

Thông tư số 

36/2015/TTLT-

BLĐTBXH ngày 

28/9/2015 của Bộ Lao 

động- Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn hồ sơ, trình 

tự thủ tục thực hiện chế độ 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

ưu đãi trong giáo dục đào 

tạo đối với người có công 

với cách mạng và con của 

họ 

17  1.001257.000.0

0.00.H01 

Thủ tục giải quyết trợ cấp 

một lần đối với người có 

thành tích tham gia kháng 

chiến đã được tặng Bằng 

khen của Thủ tướng 

Chính phủ, Bằng khen 

của Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng hoặc Bằng khen 

của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ, 

Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Bằng khen 

của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

+ Quyết định 24/2016/QĐ-

TTg ngày 14/6/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về 

trrợ cấp một lần đối với 

người có thành tích tham 

gia kháng chiến được tặng 

Bằng khen của Thủ tướng 

Chính phủ, Bằng khen của 

Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng, Bằng khen của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang Bộ, Thủ trưởng 

cơ quan thuộc Chính phủ, 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh; 

+ Thông tư số 

05/2013/TT-BLĐTBXH 

ngày 15/5/2013 của Bộ 

Trưởng Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội về 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

việc hướng dẫn về thủ tục 

lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, 

thực hiện chế độ ưu đãi 

người có công với cách 

mạng và thân nhân 

18  1.004964.000.0

0.00.H01 

Giải quyết chế độ trợ cấp 

một lần đối với người 

được cử làm chuyên gia 

sang giúp Lào, Cam - pu 

– chi - a 

 

Sở Lao động, 

Thương binh 

và Xã hội 

- Phòng 

Lao động, 
Thương binh 

và Xã hội; 

- UBND 

cấp xã 

+ Quyết định số 

57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ về trợ 

cấp một lần đối với người 

được cử làm chuyên gia 

sang giúp Lào và Căm - 

pu - chia; 

+ Thông tư liên tịch số 

17/2014/TTLT-

BLĐTBXH-BTC ngày 

01/8/2014 hướng dẫn 

thực hiện trợ cấp một lần 

đối với người được cử 

làm chuyên gia sang giúp 

Lào và Căm - pu - chia 

theo Quyết định số 

57/2013/QĐ-TTg ngày 

14/10/2013 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Quyết định số 

34/QĐ-

UBND, ngày  

11 tháng 01 

năm 2021 



78 
 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

19  1.002741.000.0

0.00.H01 

Thủ tục xác nhận thương 

binh, người hưởng chính 

sách như thương binh đối 

với người bị thương 

không thuộc lực lượng 

công an, quân đội trong 

chiến tranh từ ngày 

31/12/1991 trở về trước 

không còn giấy tờ 

UBND cấp 

xã, UBND 

cấp huyện, 

Phòng 

LĐTBXH, 

Sở 

LĐTBXH, 

Sở Nội vụ, 

UBND 

tỉnh, Bộ 

GTVT, các 

cơ quan có 

liên quan 

Hội Cựu 

chiến binh, 

Hội người 

cao tuổi, 

Mặt trận 

Tổ quốc, 

Hội Cựu 

Thanh 

niên xung 

phong 

hoặc Ban 

liên lạc 

Thanh 

niên xung 

phong, 

Ban chỉ 

huy quân 

sự, Công 

an cấp xã, 

Công an 

cấp huyện 

Pháp lệnh ưu đãi người 

có công với cách mạng, 

Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP, 

Thông tư liên tịch số 

28/2013/TTLTBLĐTBX

H-BQP ngày 22/10/2013 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 

20  2.001157.000.0

0.00.H01 

Thủ tục trợ cấp một lần 

đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng 

chiến 

Sở Lao 

động - 

TBXH 

UBND cấp 

xã, Sở Nội 

vụ, Chủ 

tịch 

UBND 

- Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng số 

26/2005/PLUBTVQH11 

ngày 11/7/2005;  

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

tỉnh, Hội 

cựu 

TNXP, các 

cơ quan 

liên quan. 

- Pháp lệnh số 

04/2012/PLUBTVQH13 

ngày 16/7/2012 sửa đổi, 

bổ sung một số điều Pháp 

lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng; 

- Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ 

- Quyết định 

40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ trướng 

Chính phủ 

- Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLTBLĐTBX

H-BNV-BTC ngày 

16/4/2012 của Bộ Lao 

động- Thương binh và 

Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ 

Tài chính 

của UBND 

tỉnh 

21  2.001396.000.0

0.00.H01 

Thủ tục trợ cấp hàng 

tháng đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong 

kháng chiến 

Sở Lao 

động - 

TBXH 

UBND cấp 

xã, Sở Nội 

vụ, Chủ 

tịch 

UBND 

- Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng số 

26/2005/PLUBTVQH11 

ngày 11/7/2005;  

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

tỉnh, Hội 

cựu 

TNXP, các 

cơ quan 

liên quan. 

- Pháp lệnh số 

04/2012/PLUBTVQH13 

ngày 16/7/2012 sửa đổi, 

bổ sung một số điều Pháp 

lệnh ưu đãi người có công 

với cách mạng; 

- Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ 

- Quyết định 

40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ trướng 

Chính phủ 

- Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLTBLĐTBX

H-BNV-BTC ngày 

16/4/2012 của Bộ Lao 

động- Thương binh và 

Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ 

Tài chính 

của UBND 

tỉnh 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

22  

 

1.003159.000.0

0.00.H01 

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển 

hài cốt liệt sĩ 

Sở Lao 

động - 

TBXH 

Ủy ban 

nhân dân 

xã, Phòng 

Lao động - 

Thương 

binh và Xã 

hội 

- Pháp lệnh Ưu đãi người 

có công với cách mạng số 

26/2005/PLUBTVQH11 

ngày 11/7/2005; Pháp 

lệnh số 

04/2012/PLUBTVQH13 

ngày 16/7/2012 

- Nghị định số 

31/2013/NĐ-CP ngày 

09/4/2013 của Chính phủ 

- Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLTBLĐTBX

H- BTC ngày 03/6/2014 

của Liên Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội, 

Bộ Tài chính 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 

23  2.000286.000.0

0.00.H01 

Thủ tục tiếp nhận đối 

tượng bảo trợ xã hội có 

hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp tỉnh. 

Sở Lao 

động - 

TBXH 

UBND xã; 

UBND 

huyện; 

Phòng Lao 

động – 

TBXH 

Nghị định số 

103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ 

Quy đinh về thành lập, tổ 

chức, hoạt động,giải thể 

và quản lý cơ sở trợ giúp 

xã hội. 

Quyết định 

3771/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2017 

của UBND 

tỉnh 
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4. Sở Y tế 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh     

1  1.001138.000.0

0.00.H01 

Thủ tục cấp giấy phép 

hoạt động đối với trạm sơ 

cấp cứu chữ thập đỏ. 

Sở Y tế 

Phòng Y tế 

huyện, thị, 

thành phố 

- Luật khám bệnh, chữa 

bệnh; 

- Nghị định số 

03/2011/NĐ-CP ngày 

07/01/2011 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật 

hoạt động chữ thập đỏ; 

- Thông tư số 

17/2014/TT-BYT ngày 

02/6/2014 quy định việc 

cấp giấy phép hoạt động 

đối với trạm, điểm sơ cấp 

cứu chữ thập đỏ và việc 

huấn luyện sơ cấp cứu 

chữ thập đỏ. 

Quyết định  

2225/QĐ-

UBND ngày 

21/7/2017 
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5. Sở Tư pháp 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Lý lịch tư pháp     

1  
2.001417.000 

.00.00.H01 

 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

cho cơ quan nhà nước, tổ 

chức chính trị, tổ chức 

chính trị - xã hội (đối 

tượng là công dân Việt 

Nam, người nước ngoài 

đang cư trú tại Việt Nam) 

Sở Tư pháp 

+ Cơ quan 

công an 

+ Cơ quan 

Tòa án 

+ Cơ quan có 

thẩm quyền 

thuộc Bộ 

Quốc phòng; 

+ Trung tâm 

Lý lịch tư 

pháp quốc 

gia; 

+ Ủy ban 

nhân dân xã, 

phường, thị 

trấn; cơ quan, 

tổ chức, cơ 

quan tiến 

hành tố tụng 

có liên quan. 

+ Luật Lý lịch tư pháp 

năm 2009. 

+ Nghị định số 

111/2010/NĐ-CP ngày 

23/11/2010. 

+ Thông tư số 

13/2011/TT-BTP ngày 

27/6/20211. 

+ Thông tư liên tịch số 

04/2012/TTLT-BTP-

TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 10/5/2012. 

+ Thông tư số 

16/2013/TT-BTP ngày 

11/11/2013 của Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

13/2011/TT-BTP 

ngày 27/6/2011. 

+ Thông tư số 

244/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016. 

Quyết định số 

540/QĐ-

UBND ngày 

16/3/2021 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh. 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

2  
2.000505.000 

.00.00.H01 

 

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

cho cơ quan tiến hành tố 

tụng (đối tượng là công 

dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú tại 

Việt Nam) 

Sở Tư pháp 

+ Cơ quan 

công an 

+ Cơ quan 

Tòa án 

+ Cơ quan có 

thẩm quyền 

thuộc Bộ 

Quốc phòng; 

+ Trung tâm 

Lý lịch tư 

pháp quốc 

gia; 

+ Ủy ban 

nhân dân xã, 

phường, thị 

trấn; cơ quan, 

tổ chức, cơ 

quan tiến 

hành tố tụng 

có liên quan. 

+ Luật Lý lịch tư pháp 

năm 2009. 

+ Nghị định số 

111/2010/NĐ-CP ngày 

23/11/2010. 

+ Thông tư số 

13/2011/TT-BTP ngày 

27/6/20211. 

+ Thông tư liên tịch số 

04/2012/TTLT-BTP-

TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 10/5/2012. 

+ Thông tư số 

16/2013/TT-BTP ngày 

11/11/2013 của Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

13/2011/TT-BTP 

ngày 27/6/2011. 

+ Thông tư số 

244/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016. 

Quyết định số 

540/QĐ-

UBND ngày 

16/3/2021 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

3  2.000488.000 

.00.00.H01 
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp 

cho công dân Việt Nam, 
Sở Tư pháp 

+ Cơ quan 

công an 

+ Luật Lý lịch tư pháp 

năm 2009. 

Quyết định số 

540/QĐ-
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

người nước ngoài đang cư 

trú tại Việt Nam 

+ Cơ quan 

Tòa án 

+ Cơ quan có 

thẩm quyền 

thuộc Bộ 

Quốc phòng; 

+ Trung tâm 

Lý lịch tư 

pháp quốc 

gia; 

+ Ủy ban 

nhân dân xã, 

phường, thị 

trấn; cơ quan, 

tổ chức, cơ 

quan tiến 

hành tố tụng 

có liên quan. 

+ Nghị định số 

111/2010/NĐ-CP ngày 

23/11/2010. 

+ Thông tư số 

13/2011/TT-BTP ngày 

27/6/20211. 

+ Thông tư liên tịch số 

04/2012/TTLT-BTP-

TANDTC-

VKSNDTC-BCA-

BQP ngày 10/5/2012. 

+ Thông tư số 

16/2013/TT-BTP ngày 

11/11/2013 của Bộ Tư 

pháp sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 

13/2011/TT-BTP 

ngày 27/6/2011. 

+ Thông tư số 

244/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016. 

UBND ngày 

16/3/2021 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

II Lĩnh vực Quốc tịch     

4  2.001895.000 

.00.00.H01 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận là người gốc Việt 

Nam 

Sở Tư pháp 
Công an tỉnh; 

Bộ Tư pháp; 

UBND xã, 

- Luật Quốc tịch Việt 

Nam năm 2008. 

Quyết định số 

540/QĐ-

UBND ngày 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

phường, thị 

trấn 

- Nghị định số 

78/2009/NĐ-CP ngày 

22/9/2009. 

- Nghị định số 

97/2014/NĐ-CP ngày 

17/10/2014 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

78/2009/NĐ-CP ngày 

22/9/2009. 

- Thông tư số 

08/2010/TT-BTP ngày 

25/3/2010. 

- Thông tư liên tịch số 

05/2010/TTLT/BTP-

BNG-BCA ngày 

1/3/2010 của Bộ Tư pháp, 

Bộ Ngoại giao, Bộ Công 

an về hướng dẫn thi hành 

Nghị định số 

78/2009/NĐ-CP ngày 

22/9/2009 của Chính phủ. 

- Thông tư liên tịch số 

05/2013/TTLT/BTP-

BNG-BCA ngày 

31/01/2013 của Bộ Tư 

16/3/2021 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ 

Công an sửa đổi, bổ sung 

điều 13 Thông tư liên 

tịch số 

05/2010/TTLT/BTP-

BNG-BCA ngày 

1/3/2010 của Bộ Tư 

pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ 

Công an về hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 

78/2009/NĐ-CP ngày 

22/9/2009 của Chính 

phủ. 

5  1.005136.000 

.00.00.H01 

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận có quốc tịch Việt 

Nam ở trong nước 

Sở Tư pháp 

Công an tỉnh; 

Bộ Tư pháp; 

UBND xã, 

phường, thị 

trấn 

- Luật Quốc tịch Việt 

Nam năm 2008. 

- Nghị định số 

78/2009/NĐ-CP ngày 

22/9/2009. 

- Nghị định số 

97/2014/NĐ-CP ngày 

17/10/2014 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 

78/2009/NĐ-CP ngày 

22/9/2009. 

Quyết định số 

540/QĐ-

UBND ngày 

16/3/2021 của 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

- Thông tư số 

08/2010/TT-BTP ngày 

25/3/2010. 

- Thông tư liên tịch số 

05/2010/TTLT/BTP-

BNG-BCA ngày 

1/3/2010 của Bộ Tư pháp, 

Bộ Ngoại giao, Bộ Công 

an về hướng dẫn thi hành 

Nghị định số 

78/2009/NĐ-CP ngày 

22/9/2009 của Chính phủ. 

- Thông tư liên tịch số 

05/2013/TTLT/BTP-

BNG-BCA ngày 

31/01/2013 của Bộ Tư 

pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ 

Công an sửa đổi, bổ sung 

điều 13 Thông tư liên 

tịch số 

05/2010/TTLT/BTP-

BNG-BCA ngày 

1/3/2010 của Bộ Tư 

pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ 

Công an về hướng dẫn 

thi hành Nghị định số 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

78/2009/NĐ-CP ngày 

22/9/2009 của Chính 

phủ. 
 

 

6. Ban dân tộc 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Tên đơn vị     

1  1.004888.000. 

00.00.H01 

Thủ tục Công nhận người 

có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số 

Ban Dân tộc 
Phòng Dân 

tộc 

Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ công nhận 

người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số 

về tiêu chí lựa chọn, công 

nhận người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

Quyết định 

2052/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2018 của 

UBND tỉnh 

Quyết định 

2  1.004875.000.0

0.00.H01 

Thủ tục Đưa ra khỏi danh 

sách người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số 

Ban Dân tộc 
Phòng Dân 

tộc 

Quyết định số 

12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ công nhận 

Quyết định 

2052/QĐ-

UBND ngày 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

người có uy tín trong 

đồng bào dân tộc thiểu số 

về tiêu chí lựa chọn, công 

nhận người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc 

thiểu số. 

24/8/2018 của 

UBND tỉnh 

 

 

B. CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG 

STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

I Công an tỉnh     

1  
Thủ tục đăng ký thường 

trú 

UBND cấp 

xã 

- Công an 

thành phố 

Long Xuyên, 

Châu Đốc; 

thị xã Tân 

Châu; 

- Công an 

các xã, thị 

trấn thuộc 

+ Luật Cư trú (Luật số 

81/2006/QH11, ngày 

29/11/2006). 

+ Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cư 

trú (Luật số 

36/2013/QH13, ngày 

20/6/2013). 

+ Nghị định số 

31/2014/NĐ- CP, ngày 

Quyết định số 

5551/QĐ-BCA-

V19 ngày 

25/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công an 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

các huyện 

còn lại. 

18/4/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành Luật Cư trú. 

+ Thông tư số 

35/2014/TT- BCA, ngày 

09/9/2014 của Bộ Công 

an quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Cư trú và Nghị định 

số 31/2014/NĐ-CP, ngày 

18/4/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành Luật Cư trú. 

+ Thông tư số 

36/2014/TT- BCA, ngày 

09/9/2014 của Bộ Công 

an quy định về biểu mẫu 

sử dụng trong đăng ký, 

quản lý cư trú. 

+ Thông tư số 

61/2014/TT- BCA, ngày 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

20/11/2014 của Bộ Công 

an quy định về quy trình 

đăng ký cư trú. 

+ Thông tư liên tịch số 

05/2015/TTLT-BTP-

BCA- BYT ngày 

15/5/2015 của Bộ Tư 

pháp, Bộ Công an, Bộ Y 

tế về hướng dẫn thực hiện 

liên thông các thủ tục 

hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thướng 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

+ Quyết định số 

3572/QĐ- UBND phê 

duyệt Quy chế phối hợp 

hướng dẫn thực hiện liên 

thông thủ tục đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 06 tuổi 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

2  Xóa đăng ký thường trú 
UBND cấp 

xã 

- Công an 

thành phố 

Long Xuyên, 

Châu Đốc; 

thị xã Tân 

Châu; 

- Công an 

các xã, thị 

trấn thuộc 

các huyện 

còn lại. 

+ Luật Cư trú (Luật số 

81/2006/QH11, ngày 

29/11/2006). 

+ Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Cư 

trú (Luật số 

36/2013/QH13, ngày 

20/6/2013). 

+ Nghị định số 

31/2014/NĐ- CP, ngày 

18/4/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành Luật Cư trú. 

+ Thông tư số 

35/2014/TT- BCA, ngày 

09/9/2014 của Bộ Công 

an quy định chi tiết thi 

hành một số điều của 

Luật Cư trú và Nghị định 

Quyết định số 

5551/QĐ-BCA-

V19 ngày 

25/9/2015 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công an 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

số 31/2014/NĐ-CP, ngày 

18/4/2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi 

hành Luật Cư trú. 

+ Thông tư số 

36/2014/TT- BCA, ngày 

09/9/2014 của Bộ Công 

an quy định về biểu mẫu 

sử dụng trong đăng ký, 

quản lý cư trú. 

+ Thông tư số 

61/2014/TT- BCA, ngày 

20/11/2014 của Bộ Công 

an quy định về quy trình 

đăng ký cư trú. 

+ Quyết định số 

1380/QĐ- TTg ngày 

18/10/2018 của Thủ 

tướng Chính phủ phê 

duyệt “Đề án thực hiện 

liên thông các thủ tục 

hành chính: Đăng ký khai 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

tử, xóa đăng ký thường 

trú, hưởng chế độ tử 

tuất/hỗ trợ chi phí mai 

táng/hưởng mai táng phí” 

3  
Thẩm duyệt thiết kế về 

phòng cháy và chữa cháy  
Sở Xây dựng 

Phòng Cảnh 

sát phòng 

cháy, chữa 

cháy và cứu 

nạn, cứu hộ - 

Công an tỉnh 

+ Luật Phòng cháy và 

chữa cháy năm 2001 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy năm 

2013; 

+ Nghị định số 

136/2020/NĐ-CP ngày 

24/11/2020 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và 

Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Phòng 

cháy và chữa cháy; 

+ Thông tư số 

149/2020/TT-BCA ngày 

31/12/2020 của Bộ 

Quyết định số 

2974/QĐ-BCA-

C07 ngày 

04/5/2021 của 

Bộ trưởng Bộ 

Công an 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

trưởng Bộ Công an quy 

định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy 

và Nghị định 

số 136/2020/NĐ-

CP ngày 24 tháng 11 năm 

2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành 

Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật 

Phòng cháy và chữa cháy 

+ Thông tư số 

258/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài 

chính về “Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí thẩm 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-136-2020-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-sua-doi-6fe34.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-136-2020-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chay-va-chua-chay-sua-doi-6fe34.html
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

duyệt thiết kế về phòng 

cháy và chữa cháy”. 

II Bảo hiểm xã hội tỉnh     

1 
1.001939.000.

00.00.H01 

Đăng ký đóng, cấp thẻ 

BHYT đối với người chỉ 

tham gia BHYT 

BHXH 

tỉnh, 

BHXH 

huyện 

UBND xã, 

phường, thị 

trấn 

- Luật BHYT số 

25/2008/QH12 

(14/11/2008);  

- Luật BHYT số 

46/2014/QH13 

(13/6/2014); 

- Nghị định số 146/NĐ-

CP (17/10/2018); 

- Quyết định số 

595/QĐ-BHXH 

(14/4/2017); 

- Quyết định số 

838/QĐ-BHXH 

(29/5/2017; 

- Quyết định số 

888/QĐ-BHXH 

(16/7/2018); 

- Quyết định số 

505/QĐ-BHXH 

(27/03/2020). 

(Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số    222   /QĐ-

BHXH ngày 

25/02/2020 của 

Tổng Giám đốc 

Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam) 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

2 
2.000821.000.

00.00.H01 

Giải quyết hưởng chế 

độ tử tuất 

BHXH 

tỉnh, 

BHXH 

huyện 

UBND xã, 

phường, thị 

trấn 

- Luật BHXH số 

58/2014/QH13 

(20/11/2014); 

- Luật An toàn, VSLĐ 

số 84/2015/QH13 

(25/6/2015); 

- Nghị định số 

115/2015/NĐ-CP 

(11/11/2015); 

- Nghị định số 

134/2015/NĐ-CP 

(29/12/2015); 

- Nghị định số 

33/2016/NĐ-CP 

(10/5/2016); 

- Nghị định số 

39/2016/NĐ-CP 

(15/5/2016); 

- Nghị định số 

166/2016/NĐ-CP 

(24/12/2016); 

- Nghị định số 

143/2018/NĐ-CP 

(15/10/2018); 

nt 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

- Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP 

(28/7/2020); 

- Quyết định số 

1380/QĐ-TTg 

(18/10/2018); 

- Quyết định số 

250/QĐ-TTg 

(29/01/2013); 

- Thông tư số 

59/2015/TT-

BLĐTBXH 

(29/12/2015); 

- Thông tư số 

01/2016/TT-

BLĐTBXH 

(18/02/2016); 

- Thông tư số 

136/2020/TT-BQP 

ngày 29/10/2020; 

- Thông tư số 

01/2019/TT-

BLĐTBXH 

(02/01/2019); 

- Quyết định 838/QĐ-

BHXH (29/5/2017; 
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STT Mã TTHC Tên thủ tục hành chính 
Cơ quan thực hiện 

Căn cứ pháp lý 

Được công bố 

theo Quyết 

định Chủ trì Phối hợp 

- Quyết định số 

595/QĐ-BHXH 

(14/4/2017); 

- Quyết định số 

888/QĐ-BHXH 

(16/7/2018); 

- Quyết định số 

166/QĐ-BHXH 

(31/01/2019);  

- Quyết định số 

505/QĐ-BHXH 

(27/3/2020); 

- Công văn số 

4831/LĐTBXH-BHXH 

(17/11/2017). 
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