
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

 

Số: 262/QĐ-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công  

trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện 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 22 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; 

Căn cứ 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 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên 

Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 

thực hiện tại các Bộ, Ngành địa phương năm 2017; 

Căn cứ Quyết định Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của 

Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019; 

Căn cứ Chỉ thị số 1148/CT-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực 

tuyến mức độ 3 và 4; 

Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 của 

UBND tỉnh An Giang về Ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách thủ tục hành 

chính năm 2020, định hướng đến 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang; 
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Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. Với 981 

thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã và 147 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan ngành 

dọc trên địa bàn tỉnh, bao gồm: 

Phụ lục I: Sở, Ban, Ngành tỉnh (863 thủ tục; Mức 3: 294 TTHC; Mức 4: 687 

TTHC). 

Phụ lục II: Huyện, thị xã, thành phố (82 thủ tục; Mức 3: 10 TTHC; Mức 4: 72 

TTHC). 

Phụ lục III: Xã, phường, thị trấn (36 thủ tục; Mức 3: 10 TTHC; Mức 4: 25 

TTHC). 

Phụ lục IV: Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh (174 thủ tục; Mức 3: 16 

TTHC; Mức 4: 158 TTHC). 

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

Quyết định số 778/QĐ-UBND 07/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 

4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang. 

- Giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên 

truyền và thực hiện nghiêm Quyết định này; xử lý theo thẩm quyền cán bộ, công 

chức, viên chức, cơ quan, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ, 

không đạt mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; 

Thường xuyên theo dõi, rà soát tham mưu Chủ tịch UBND điều chỉnh, bổ sung 

Quyết định này đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ; Công khai Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị. 

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

UBND tỉnh hướng dẫn các Sở, ban, ngành tỉnh cập nhật các thủ tục hành chính 

được ban hành kèm theo Quyết định này vào mục “Áp dụng dịch vụ công” trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;  Sở Thông tin và Truyền thông có 

trách nhiệm đồng bộ mức độ của dịch vụ công từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 

tục hành chính về Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đôn đốc, kiểm tra các 

Sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện Quyết định này; 
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kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình tổ chức thực hiện. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Ngành, 

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:  

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Chủ tịch, các PCT UBND  tỉnh; 

- Sở, ban, ngành tỉnh; 

- BCĐ cải cách hành chính tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo An Giang; Đài PTTH An Giang; 

- Trung tâm Phục vụ HCC; 

- Lưu: VT, TH.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 

 

 

 



146 

PHỤ LỤC II. UBND HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I BẢO TRỢ XÃ HỘI (BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)    

1  1.000674.000.00.00.H01 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

II 
CẤP SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI, THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (BẢO HIỂM XÃ 

HỘI) 
   

2  1.002759.000.00.00.H01 
Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ bảo hiểm xã 

hội, thẻ bảo hiểm y tế 
 X 

338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

III CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI (BẢO HIỂM XÃ HỘI)    

3  2.000717.000.00.00.H01 
Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng 

đã chết nhưng còn chế độ chưa nhận 
 X 

338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

4  2.000740.000.00.00.H01 

Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng 

tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và 

ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay 

đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh 

 X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

IV CHỨNG THỰC (BỘ TƯ PHÁP)    

5  2.000843.000.00.00.H01 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước 
 X 

1429/QĐ-UBND 

ngày 19/06/2020 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam 

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

ngoài cấp hoặc chứng nhận 

6  2.000942.000.00.00.H01 
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp 

đồng, giao dịch đã được chứng thực 
 X 

1429/QĐ-UBND 

ngày 19/06/2020 

7  2.000908.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc  X 
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

V ĐẤT ĐAI (BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG)    

8  1.002314.000.00.00.H01 

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

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

đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện 

tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền 

sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được 

cấp Giấy chứng nhận 

X  
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

VI Giáo dục Mầm non (Bộ Giáo dục và Đào tạo)    

9  1.008950.000.00.00.H01 
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, 

người lao động làm việc tại khu công nghiệp 
X  

2743/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2020 

10  1.001622.000.00.00.H01 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo X  
2743/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2020 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

VII GIÁO DỤC TIỂU HỌC (BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO)    

11  1.005099.000.00.00.H01 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học  X 
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

VIII 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 

(BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO) 
   

12  1.002407.000.00.00.H01 Xét, cấp học bổng chính sách X  
2196/QĐ-UBND 

ngày 15/09/2020 

13  1.001714.000.00.00.H01 

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ 

dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại 

các cơ sở giáo dục 

X  
2053/QD-UBND 

ngày 24/08/2018 

14  1.004831.000.00.00.H01 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở  X 
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

15  1.004438.000.00.00.H01 

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

đang học tại các trường tiểu học, trung học cở sở ở 

xã, thôn đặc biệt khó khăn 

X  
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

16  1.003702.000.00.00.H01 

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

học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu 

số rất ít người 

X  
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

IX HỘ TỊCH (BỘ TƯ PHÁP)    

17  2.000547.000.00.00.H01 

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công 

dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, 

mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai 

tử; thay đổi hộ tịch) 

 X 
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

18  1.001766.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  X 
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

19  1.001695.000.00.00.H01 
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, 

mẹ, con có yếu tố nước ngoài 
X  

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

20  1.000893.000.00.00.H01 
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 

người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 
X  

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

21  2.000528.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài X  
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

22  2.000756.000.00.00.H01 
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước 

ngoài 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

23  2.000635.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch  X 
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

X KINH DOANH KHÍ (BỘ CÔNG THƯƠNG)    

24  2.001261.000.00.00.H01 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

XI 
KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (BỘ NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) 
   

25  1.003434.000.00.00.H01 Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện)  X 
2275/QĐ-UBND 

ngày 23/09/2019 

XII LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC (BỘ CÔNG THƯƠNG)    

26  2.000615.000.00.00.H01 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu  X 
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

27  2.000629.000.00.00.H01 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ 

công nhằm mục đích kinh doanh 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

28  2.000162.000.00.00.H01 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm 

thuốc lá 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

XIII NGƯỜI CÓ CÔNG (BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)    

29  2.001375.000.00.00.H01 
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ 

thăm viếng mộ liệt sĩ 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

XIV NÔNG NGHIỆP (BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)    

30  1.003605.000.00.00.H01 
Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp 

huyện) 
 X 

2275/QĐ-UBND 

ngày 23/09/2019 

XV 
PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ (BỘ THÔNG 

TIN VÀ TRUYỀN THÔNG) 
   

31  2.001880.000.00.00.H01 
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

32  2.001884.000.00.00.H01 

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

33  2.001786.000.00.00.H01 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

34  2.001885.000.00.00.H01 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

XVI 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN (BỘ NÔNG 

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) 
   

35  2.001819.000.00.00.H01 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, 
 X 

709/QĐ-UBND 

ngày 30/03/2020 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP 

vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất 

lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy 

chứng nhận ATTP) 

XVII QUẢN LÝ CÔNG SẢN (BỘ TÀI CHÍNH)    

36  1.005436.000.00.00.H01 

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã 

đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản 

công của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản 

 X 
2167/QĐ-UBND 

ngày 08/09/2018 

37  1.005437.000.00.00.H01 

Đăng ký tham gia và thay đổi, bổ sung thông tin đã 

đăng ký trên Hệ thống giao dịch điện tử về tài sản 

công của tổ chức, cá nhân tham gia mua, thuê tài sản, 

nhận chuyển nhượng, thuê quyền khai thác tài sản 

công 

 X 
2167/QĐ-UBND 

ngày 08/09/2018 

38  1.005429.000.00.00.H01 
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản 

công 
 X 

2167/QĐ-UBND 

ngày 08/09/2018 

XVIII QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (BỘ XÂY DỰNG)    

39  1.007262.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở 

riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền 

 X 
1975/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2020 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

40  1.007266.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình, 

nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa 

thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 

 X 
1975/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2020 

41  1.007285.000.00.00.H01 

Cấp giấy phép di dời công trình đối với công trình, 

nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa 

thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 

 X 
1975/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2020 

42  1.007287.000.00.00.H01 

Gia hạn đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng 

trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, 

khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ 

các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây 

dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

 X 
1975/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2020 

43  1.007288.000.00.00.H01 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở 

riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc 

địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền 

 X 
1975/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2020 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh. 

44  1.007286.000.00.00.H01 

Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình, 

nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm 

xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa 

thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm 

quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, 

cấp tỉnh. 

 X 
1975/QĐ-UBND 

ngày 20/08/2020 

XIX QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC (BỘ XÂY DỰNG)    

45  1.008455.000.00.00.H01 
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp huyện 
 X 

1651/QĐ-UBND 

ngày 15/07/2020 

XX THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (BỘ NỘI VỤ)    

46  2.000356.000.00.00.H01 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen thưởng cho gia đình 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

47  2.000364.000.00.00.H01 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về khen thưởng đối ngoại 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

48  1.000804.000.00.00.H01 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp 

huyện về thành tích đột xuất 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

49  2.000374.000.00.00.H01 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp  X 2688/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề ngày 29/10/2018 

50  2.000385.000.00.00.H01 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  X 
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

51  1.000843.000.00.00.H01 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở  X 
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

52  2.000402.000.00.00.H01 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến  X 
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

53  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 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

XXI 

THU BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT 

NGHIỆP, BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

(BẢO HIỂM XÃ HỘI) 

   

54  1.002179.000.00.00.H01 
Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã 

hội tự nguyện; cấp sổ bảo hiểm xã hội 
 X 

338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

55  1.003853.000.00.00.H01 

Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia bảo 

hiểm xã hội tự nguyện, người có từ 2 sổ bảo hiểm xã 

hội trở lên có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp trùng nhau, người tham gia bảo 

hiểm y tế theo hộ gia đình, người tham gia bảo hiểm y 

 X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức 

đóng 

56  1.001939.000.00.00.H01 
Đăng ký đóng, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người 

chỉ tham gia bảo hiểm y tế 
 X 

338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

57  1.002051.000.00.00.H01 

Đăng ký, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn 

lao động - bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, 

thẻ bảo hiểm y tế 

 X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

XXII THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI (BẢO HIỂM XÃ HỘI)    

58  1.001742.000.00.00.H01 

Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương 

hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng 

lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này đến tỉnh 

khác 

 X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

59  2.000809.000.00.00.H01 

Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng 

tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, 

người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp 

pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố 

mất tích 

 X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

60  2.000821.000.00.00.H01 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất  X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

61  1.001710.000.00.00.H01 
Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt 

hưởng BHXH 
 X 

338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

62  2.000755.000.00.00.H01 

Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang 

hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng ra nước 

ngoài để định cư và công dân nước ngoài đang hưởng 

lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư 

trú ở Việt Nam 

 X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

63  2.000605.000.00.00.H01 
Giải quyết hưởng lương hưu trợ cấp hàng tháng đối 

với cán bộ xã 
 X 

338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

64  1.001643.000.00.00.H01 

Giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

đối với người lao động đã bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, nay tiếp tục bị tai nạn lao động hoặc 

bệnh nghề nghiệp 

 X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

65  1.001521.000.00.00.H01 
Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp do thương tật, bệnh tật tái phát 
 X 

338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

66  1.001632.000.00.00.H01 

Giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp đối với trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp lần đầu 

 X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

67  2.000693.000.00.00.H01 Giải quyết hưởng chế độ thai sản  X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

68  1.001613.000.00.00.H01 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần  X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

69  1.001598.000.00.00.H01 

Giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức 

khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp 
 X 

338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

70  1.001667.000.00.00.H01 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau  X 
338/QĐ-UBND 

ngày 19/02/2020 

XXIII TIỀN LƯƠNG (BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)    

71  1.004954.000.00.00.H01 
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của 

doanh nghiệp 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

XXIV TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (BỘ NỘI VỤ)    

72  1.005203.000.00.00.H01 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện  X 
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

XXV TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ (BỘ NỘI VỤ)    

73  1.001180.000.00.00.H01 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn 

một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn 

 X 
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

74  1.001199.000.00.00.H01 

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ 

sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô 

tổ chức ở một huyện 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

75  1.001204.000.00.00.H01 

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, 

địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở 

một huyện 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

76  1.001212.000.00.00.H01 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, 

tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng 

nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động 

ở một huyện 

 X 
2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

77  1.001220.000.00.00.H01 

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của 

tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa 

bàn hoạt động ở một huyện 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

78  1.000316.000.00.00.H01 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ 

sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

nhiều xã thuộc một huyện 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

79  2.000267.000.00.00.H01 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối 

với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã 

thuộc một huyện 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

80  1.001228.000.00.00.H01 

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo 

quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn 

giáo 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

XXVI 
XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH (BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 

THÔNG) 
   

81  2.001762.000.00.00.H01 
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ 

photocopy (cấp huyện) 
 X 

2688/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

82  2.001931.000.00.00.H01 
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp 

huyện) 
 X 

2688/QĐ-UBND 

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

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

I BẢO HIỂM (BỘ TÀI CHÍNH)    

1  1.005412.000.00.00.H01 
Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông 

nghiệp 
 X 

2778/QĐ-UBND 

ngày 20/11/2019 

II BẢO TRỢ XÃ HỘI (BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI)    

2  1.001653.000.00.00.H01 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật X  
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

III CHỨNG THỰC (BỘ TƯ PHÁP)    

3  2.000908.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc  X 
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

IV 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 

(BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO) 
   

4  1.001714.000.00.00.H01 

Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ 

dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại 

các cơ sở giáo dục 

X  
2053/QD-UBND 

ngày 24/08/2018 

V HỘ TỊCH (BỘ TƯ PHÁP)    

5  2.001023.000.00.00.H01 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai X  161/QĐ-UBND 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi ngày 27/01/2021 

6  2.000986.000.00.00.H01 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

X  
161/QĐ-UBND 

ngày 27/01/2021 

7  2.000635.000.00.00.H01 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch  X 
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

8  1.005461.000.00.00.H01 Đăng ký lại khai tử X  
2286/QĐ-UBND 

ngày 29/09/2020 

9  1.004746.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký lại kết hôn X  
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

10  1.004884.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký lại khai sinh X  
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

11  1.004873.000.00.00.H01 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân X  
2286/QĐ-UBND 

ngày 29/09/2020 

12  1.000656.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai tử X  
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

13  1.000894.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký kết hôn X  
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

14  1.001193.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký khai sinh X  
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

VI 
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG (BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN) 
   

15  1.008838.000.00.00.H01 
Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi 

ích 
 X 

2223/QĐ-UBND 

ngày 21/09/2020 

VII NÔNG NGHIỆP (BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)    

16  1.003596.000.00.00.H01 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)  X 
2275/QĐ-UBND 

ngày 23/09/2019 

VIII PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (BỘ TƯ PHÁP)    

17  2.001449.000.00.00.H01 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật  X 
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

18  2.001457.000.00.00.H01 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật  X 
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

IX QUY HOẠCH XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC (BỘ XÂY DỰNG)    

19  1.008456.000.00.00.H01 
Thủ tục hành chính cung cấp thông tin quy hoạch 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 
 X 

1651/QĐ-UBND 

ngày 15/07/2020 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

X THI ĐUA - KHEN THƯỞNG (BỘ NỘI VỤ)    

20  2.000305.000.00.00.H01 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến  X 
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

21  1.000748.000.00.00.H01 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 

cho gia đình 
 X 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

22  2.000337.000.00.00.H01 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 

về thành tích đột xuất 
 X 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

23  2.000346.000.00.00.H01 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 

về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 
 X 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

24  1.000775.000.00.00.H01 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã 

về thực hiện nhiệm vụ chính trị 
 X 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

XI THỦY LỢI (BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)    

25  2.001621.000.00.00.H01 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ 

lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với 

nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và 

nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự 

toán cho UBND cấp xã thực hiện) 

 X 
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

XII TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ (BỘ NỘI VỤ)    
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

26  1.001167.000.00.00.H01 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn 

một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc 
 X 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

27  1.001156.000.00.00.H01 
Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt 

tôn giáo tập trung 
 X 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

28  1.001109.000.00.00.H01 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung đến địa bàn xã khác 
 X 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

29  1.001098.000.00.00.H01 
Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo 

tập trung trong địa bàn một xã 
 X 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

30  1.001090.000.00.00.H01 
Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm 

sinh hoạt tôn giáo tập trung 
 X 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

31  1.001085.000.00.00.H01 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ 

sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở 

một xã 
 X 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

32  1.001078.000.00.00.H01 
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối 

với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã 
 X 

2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

33  1.001055.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung  X 
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 
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STT Mã TTHC Tên TTHC 
Mức độ DVC Ban hành kèm 

theo Quyết định 

số Mức 3 Mức 4 

34  1.001028.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng  X 
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

35  2.000509.000.00.00.H01 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng  X 
2689/QĐ-UBND 

ngày 29/10/2018 

XIII TRỒNG TRỌT (BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN)    

36  1.008004.000.00.00.H01 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa  X 
378/QĐ-UBND 

ngày 25/02/2020 
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