
DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỰC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4  

TRÊN CỔNG DỊCH CÔNG CỦA TỈNH   
 

Mức độ Mã số TTHC 
STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 3 4  

 CẤP  HUYỆN (108 TTHC) 38 70  

  Lĩnh vực an toàn thực phẩm (02 TTHC)    

1 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực 
phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 
phẩm do UBND cấp huyện thực hiện 

 x 2.002302 

2 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 
thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 
thực phẩm do UBND cấp huyện thực hiện  

 x 1.008356 

  Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội     

3 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ 
xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại 
cộng đồng). 

 x 1.001731 

 Lĩnh vực: Người có công    

4 
Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp 
đỡ cách mạng 

 x 1.003423 

5 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hang tháng cho thân 
nhân khi người có công từ trần 

X  1.002271 

  Lĩnh vực: Gia đình    

6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 
cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia đình 

X  1.003140 

7 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
của cơ sở tư vấn về phòng chống bạo lực gia 
đình 

X  1.003103 

8 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

×  1.003243 

9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

×  1.003226 

  Lĩnh vực: Chứng thực    
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10 
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp hoặc chứng nhận 

 x 2.000815 

11 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn 
bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của 
nước ngoài; cơ quan tồ chức có thẩm quyền 
của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có 
thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng 
nhận 

 x 2.000843 

12 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến 
tài sản là động sản 

 x 2.001044 

13 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di 
sản mà di sản là động sản 

 x 2.001052 

14 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc  x 2.000908 

 Lĩnh vực: Giáo dục mầm non    

15 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, 
nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 

X  1.006444 

  Lĩnh vực: Giáo dục tiểu học     

16 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 
trở lại 

X   

 Lĩnh vực: Giáo dục trung học    

17 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ 
sở 

 x 1.004831 

18 
Tuyển sinh trung học cơ sở 

 x 3.000182 

 Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân  

   

19 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa 
mù chữ  

 x 1.005106 

 Lĩnh vực: Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống 
giáo dục quốc dân và các cơ sở khác  

   

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

X  1.004440 

 
Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng, chứng chỉ  

   



3 

 

 

21 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng 
chỉ 

 x 2.001914 

22 Thủ tục cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ 
gốc 

 x 1.005092 

 Lĩnh vực: Hộ tịch    

23 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch  x 2.000635 

24 
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 

 × 2.002189 

25 
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 

 × 2.000554 

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

 × 2.000748 

27 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước 
ngoài 

 × 2.000756 

28 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài  × 1.001669 

29 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài  × 2.000528 

30 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, 
mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

 × 1.001695 

31 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  × 1.001766 

32 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài  × 2.000806 

33 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài  × 2.000513 

34 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài  × 2.000497 

35 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước 
ngoài 

 × 2.000779 

 Lĩnh vực: Phát thanh, truyền hình và thông 
tin điện tử 

   

36 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 
Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 
cộng 

 × 2.001885 

37 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

 × 2.001786 



4 

 

 

công cộng 

38 
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 
động Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 
công cộng 

 × 2.001880 

39 
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
hoạt động Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử công cộng 

 × 2.001884 

 Lĩnh vực: Karaoke, Vũ trường    

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

 × 1.000903 

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

 × 1.000831 

 
Lĩnh vực: Lữ hành 

   

42 
Thủ tục công nhận lại Phường, Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị. 
x  1.004622 

43 
Thủ tục công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa 

nông thôn mới. 
x  1.004644 

44 

Thủ tục công nhận lần đầu "Cơ quan đạt chuẩn 

văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 

×  1.004648 

45 
Thủ tục công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị. 
x  1.004634 

46 
Thủ tục công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn 

hóa nông thôn mới. 
x  1.004646 

47 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa x  1.000933 

48 
Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa 

hàng năm 
x  2.000440 

 Lĩnh vực: Văn hóa cơ sở    

49 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện x  1.003635 

50 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện x  1.003645 

 
Lĩnh vực: Xuất Bản, In và Phát hành 

   

51 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocoppy  x 2.001931 



5 

 

 

52 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở 
dịch vụ photocoppy 

 x 2.001762 

 
Lĩnh vực: Thư viện 

   

53 

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện 

đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, 

cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, 

thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng 

x  1.008900 

54 

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 

thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài 

công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng 

đồng 

x  1.008899 

55 

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện 

thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở 

giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư 

nhân có phục vụ cộng đồng 

x  1.008898 

 Lĩnh vực: Kinh doanh khí    

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

X  2.001283 

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

X  2.001270 

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

X  2.001261 

 
Lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước 

   

59 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  × 2.000181 

60 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  × 2.000150 

61 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản 
phẩm thuốc lá 

 × 2.000162 

62 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  × 2.000620 

63 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu  × 2.000615 
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64 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu  × 2.001240 

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

 × 2.000633 

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

×  2.000629 

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

 × 1.001279 

 
Lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 

   

68 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 
thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

 x 1.008455 

 
Lĩnh vực: Quản lý hoạt động xây dựng 

   

69 

Cấp giấy phép di dời 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: 

x  1.009996 

70 

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

x  1.009994 

71 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cảo 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) và nhà ở riêng lẻ 

x  1.009995 

72 

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 

 × 1.009999 
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73 

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) và nhà ở riêng lẻ 

 × 1.009997 

74 

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

 x 1.009998 

 
Lĩnh vực: Thi đua - khen thưởng 

   

75 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính 
trị 

 × 2.000414 

76 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 

 × 2.000374 

77 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND 
huyện về thành tích đột xuất 

 × 1.000804 

78 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở  ×  1.000843 

79 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên 
tiến  

 × 2.000402 

 Lĩnh vực: Tổ chức Phi chính phủ 
   

80 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại 
hội bất thường cấp huyện 

 × 2.002100 

 Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của hợp 
tác xã 

   

81 
Thủ tục chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp 
tác xã 

×  1.005010 

82 

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 (trường hợp mất hoặc bị hư hỏng) 

 x 2.001973 

83 Giải thể tự nguyện hợp tác xã x  1.004982 
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84 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã (Cấp 
huyện) 

 x 1.004895 

85 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác 
xã  

 x 1.004979 

86 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, 
thành lập doanh nghiệp của Hợp tác xã 

×  2.001958 

87 
Tạm ngừng hoạt động của Hợp tác xã, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Hợp 
tác xã 

×  1.005377 

88 Đăng ký khi Hợp tác xã chia  × 2.002122 

89 Đăng ký khi Hợp tác xã hợp nhất  x 1.005121 

90 Đăng ký khi Hợp tác xã sáp nhập   x 1.004972 

91 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, 
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 
Hợp tác xã  

×  1.005378 

92 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 
(Cấp Huyện) 

 x 1.005277 

93 
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại 
diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (Cấp 
Huyện)  

 x 2.002123 

94 Đăng ký thành lập Hợp tác xã  x 1.005280 

 Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động doanh 
nghiệp (hộ kinh doanh) 

   

95 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh  x 1.001266 

96 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh  × 1.001612 

97 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký  hộ kinh 
doanh 

 × 2.000575 

98 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 
doanh 

 × 2.000720 

99 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh  × 1.001570 

 
Lĩnh vực: Thủy lợi 

   

100 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên 
tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá 
trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND 

x  1.003459 



9 

 

 

huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)  

101 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với 
tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của 
UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)  

x  1.003456 

102 
Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm 
định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm 
quyền của UBND huyện 

x  1.003471 

103 
Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố 
công khai quy trình vận hành hồ chứa nước 
thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

x  1.003347 

 
Lĩnh vực: Đất đai 

   

104 

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 (cấp huyện) 

 x 1.002314 

105 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất lần đầu 

 x 1.002335 

106 

Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. 

 x 1.002978 

Thủ tục không thực hiện do huyện không có lĩnh vực này 

 Lĩnh vực: Đường thủy nội địa 
   

107 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.  x 2.001659 

 Lĩnh vực: Thủy sản    

108 

Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công 
nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng 
đồng (thuộc địa bàn quản lý) 

x   1.004498 

 

 

 


