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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai danh mục các thủ tục hành chính tiếp nhận, 

 giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính huyện Quảng Trạch 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-

CP ngày 23/4/2018 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 HĐND và UBND huyện.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai kèm theo Quyết định này danh mục 189 thủ tục 

hành chính thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Quảng Trạch, cụ thể: 

- Lĩnh vực Tư pháp: 27 TTHC. 

- Lĩnh vực Kinh tế: 42 TTHC. 

- Lĩnh vực Lao động – TB và XH: 20 TTHC. 

- Lĩnh vực Tài chính – Kế hoạch: 39 TTHC. 

- Lĩnh vực Bảo hiểm – Xã hội: 24 TTHC. 

- Lĩnh vực Công an: 03 TTHC. 

- Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường: 34 TTHC. 

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 - Các phòng, ban, ngành cấp huyện có trách nhiệm thường xuyên rà soát, 

cập nhật, kịp thời báo cáo UBND huyện qua Văn phòng HĐND và UBND 

huyện để công bố công khai danh mục các thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp 
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nhận, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính huyện Quảng Trạch. 

 - Văn phòng HĐND và UBND huyện có trách nhiệm công khai danh mục 

thủ tục hành chính được ban hành kèm theo Quyết định này trên Trang thông tin 

điện tử huyện; đồng thời, chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính huyện Quảng Trạch niêm yết đầy đủ danh mục các thủ tục 

hành chính, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục 

hành chính theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng, 

ban, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- TT Huyện ủy;            (để b/cáo)         

- TT HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện; 
- Lưu: VT, VP. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Phan Văn Thanh 



Phụ lục 

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ 

TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI 

QUYẾT TTHC HUYỆN QUẢNG TRẠCH 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /     /2021                              

của Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch) 

 

TT Lĩnh vực/Tên các thủ tục hành chính (TTHC) 

Tư pháp (27 TTHC) 

I Lĩnh vực Chứng thực (11 TTHC) 

1 
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

2 

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ 

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

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

hoặc chứng nhận 

3 

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường 

hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, 

không điểm chỉ được 

4 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

5 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 

6 
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã 

được chứng thực 

7 
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch 

thuật của Phòng Tư pháp 

8 
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng 

tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 

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

10 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản 

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

II Lĩnh vực Hộ tịch (16 TTHC) 

1 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch 

2 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

3 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

4 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 

5 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 
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6 
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước 

ngoài 

7 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 

8 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 

9 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 

10 
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

11 
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt 

Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

12 

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) 

13 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 

14 
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy 

tờ cá nhân 

15 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 

16 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 

Tài chính – Kế hoạch (39 TTHC) 

I Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh hợp tác xã (16 TTHC) 

1 Thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã 

2 
Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 

3 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

4 
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

5 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã chia 

6 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã tách 

7 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 

8 Thủ tục đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 

9 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận 

đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác 

xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng 
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10 Thủ tục giải thể tự nguyện hợp tác xã 

11 Thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

12 
Thủ tục thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp 

của hợp tác xã 

13 
Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

14 
Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã 

15 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

16 Thủ tục thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

II Lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của hộ kinh doanh (5 TTHC) 

1 Thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh  

2 Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 

3 Thủ tục tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 

4 Thủ tục chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

5 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

III Lĩnh vực Đấu thầu (10 TTHC) 

1 Thủ tục gửi thư chấp  thuận  hồ sơ  dự  thầu (HSDT) và trao  hợp  đồng 

2 
Thủ tục tiếp nhận HSDT trong trường hợp nhà thầu tham dự thầu chưa 

mua hoặc chưa nhận HSMT từ Bên mời thầu 

3 
Thủ tục Nhà thầu được tự gửi văn bản làm rõ về năng lực, kinh nghiệm 

của mình mà không cần đợi văn bản yêu cầu làm rõ từ bên mời thầu 

4 
Thủ tục thương thảo hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

5 
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư 

thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư 

6 
Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư 

7 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư 

8 
Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư 

9 
Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật 

trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư 
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10 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

IV 
Lĩnh vực Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch đấu thầu 

 (8 TTHC) 

1 Thủ tục thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

2 
Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn 

3 
Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu đối với gói thầu xây lắp 

4 
Thủ tục thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ 

yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa 

5 
Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với 

gói thầu dịch vụ tư vấn 

6 
Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với 

gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa 

7 
Thủ tục thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật 

8 Thủ tục thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

Lao động – Thương binh và xã hội (20 TTHC) 

I Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (17 TTHC) 

1 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 

2 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng 

3 
Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, 

nhà xã hội 

4 
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 

5 
Thủ tục đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

6 
Thủ tục giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền 

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

7 

Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã 

hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

cấp 

8 
Thủ tục tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội 

cấp huyện 



5 

 

 

9 Thủ tục dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 

10 

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối 

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

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

11 
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm 

quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

12 
Thủ tục trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương 

nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 

13 
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

14 

Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

15 

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, 

nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

16 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 

17 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 

II Lĩnh vực Chính sách người có công (3 TTHC) 

1 
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 

2 
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học  

3 
Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học  

Kinh tế (42 TTHC) 

I Lĩnh vực Lưu thông hàng hoá trong nước (12 TTHC) 

1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

2 Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

3 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh 

4 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

5 Cấp lại Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

6 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn 

tiêu biểu 
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7 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

8 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 

9 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu 

10 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

11 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

12 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ  

II Kinh doanh khí (03 TTHC) 

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

3 
Cấp sửa đổi, bố sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG 

chai 

III Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng (15 TTHC) 

1 
Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch cho dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND thành phố, thị xã, huyện quản lý 

2 
Thủ tục Cấp giấy phép quy hoạch cho dự án đầu tư xây dựng trong khu 

chức năng đặc thù thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

3 
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp huyện 

4 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng khu 

chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý 

5 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm 

dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức 

kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý 

6 
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô 

thị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

7 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý 

8 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý 

9 
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết đô thị thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp huyện 

10 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức 

năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý 

11 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân 

cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh 

doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý 

12 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết đô thị 
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thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

13 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng khu chức năng đặc thù thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý 

14 

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng điểm dân cư nông thôn thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình theo 

hình thức kinh doanh trong phạm vi địa giới hành chính huyện quản lý 

15 
Thủ tục cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp huyện 

IV Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng (10 TTHC) 

1 

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

2 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ 

3 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

4 Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với nhà ở riêng lẻ 

5 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp cấp III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

6 Cấp giấy phép di dời đối với nhà ở riêng lẻ 

7 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV 

(công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) 

8 Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ 

9 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 

không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo /Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình 

không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự 

án) và nhà ở riêng lẻ 

10 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà 

ở riêng lẻ 

V Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị (01 TTHC) 

1 
Thủ tục cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh thuộc thẩm quyền 

của UBND cấp huyện 
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VI Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng (01 TTHC) 

1 
Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với 

các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của UBND huyện 

Bảo hiểm – Xã hội (24 TTHC) 

I Lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN (03 TTHC) 

1 
Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BH T, BHTN, BHTNLĐ-

BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BH T 

2 Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH 

3 Đăng ký đóng, cấp thẻ BH T đối với người chỉ tham gia BH T 

II Lĩnh vực cấp sổ BHXH,  thẻ BHYT (01 TTHC) 

1 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BH T 

III Lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH (15 TTHC) 

1 Giải quyết hưởng chế độ ốm đau 

2 Giải quyết hưởng chế độ thai sản 

3 Giải quyết hưởng trợ cấp DSPHSK sau ốm đau, thai sản, TNLĐ, BNN 

4 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp bị TNLĐ lần đầu 

5 Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN do thương tật, bệnh tật tái phát 

6 
Giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN đối với trường hợp đã bị TNLĐ, 

BNN, nay tiếp tục bị TNLĐ hoặc BNN 

7 Giải quyết hưởng chế độ tử tuất 

8 Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg   

9 Giải quyết hưởng BHXH một lần 

10 Giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã 

11 

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 

12 

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 Toà án hủy quyết định tuyên bố mất tích 

13 

Giải quyết chuyển hưởng sang địa bàn khác đối với người đang hưởng 

lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ 

cấp hàng tháng 

14 Giải quyết điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH 

15 

Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng 

chế độ phụ cấp thâm niên tronglương hưu theo Nghị định số 14/2020/NĐ-

CP 
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IV Lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT (03 TTHC) 

1 Ký hợp đồng khám, chữa bệnh BH T 

2 
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BH T với cơ sở khám, chữa bệnh 

BHYT 

3 Thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh BH T 

V Lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH (02 TTHC) 

1 
Người hưởng lĩnh chế độ BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài 

khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi thông tin cá nhân 

2 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp 

Công an (03 TTHC) 

I 
Lĩnh vực quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (03 

TTHC) 

1 Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

2 Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

3 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 

Tài nguyên – Môi trường (34 TTHC) 

I Lĩnh vực Đất đai (32 TTHC) 

1 

Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng 

đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua 

hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

2 
Thủ tục giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất 

3 

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện 

trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được 

sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

4 

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe 

dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng 

bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường 

hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

5 
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã 

hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng 

6 
Thủ tục 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 
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7 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ 

về quyền sử dụng đất và ranh giới thửa đất thực tế có thay đổi so với ranh 

giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất 

8 
Thủ tục 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 

9 

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với 

đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 

10 Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu 

11 
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 

12 
Thủ tục đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã 

cấp 

13 

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát 

triển nhà ở 

14 

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền 

sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã 

được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền 

theo quy định 

15 
Thủ tục xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp 

giấy chứng nhận 

16 

Thủ tục 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  

17 

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất; giải 

quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, 

góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi 

hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất 

18 

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay 

đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ 

pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự 

nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài 
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chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp 

Giấy chứng nhận 

19 

Thủ tục 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 

20 
Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

21 
Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu 

22 Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất 

23 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất(đối với trường hợp ranh giới thửa đất đang 

sử dụng thực tế không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có 

giấy tờ về quyền sử dụng đất) 

24 
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân 

25 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoặc Trang bổ sung của Giấy chứng nhận 

do bị mất 

26 Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp do UBND huyện cấp 

27 

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp 

luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát 

hiện. 

28 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai 

29 

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi 

được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền 

sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 

30 
Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước 

theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 

31 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 

32 
Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 

nhân để thực hiện “dồn điền, đổi thửa” 

II Lĩnh vực Môi trường (02 TTHC) 

1 
Thủ tục tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi 

trường 

2 Thủ tục đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 

Tổng cộng: 189 TTHC 
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