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Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân
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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
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội
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
Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng: 06 thủ tục
Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về công trạng và thành tích
Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích thi đua theo đợt,
chuyên đề
Tặng Giấy khen của Ủy ban nhân dân quận, huyện về thành tích đột xuất
Công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”
Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”
Công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến”
Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo: 03 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
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
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
Lĩnh vực Hộ tịch: 16 thủ tục
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài.
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài.
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài.
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài.
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài.
Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.
Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ,
con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch (sau đây gọi là các việc hộ tịch khác)
của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước
ngoài
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.
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.
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân.
Lĩnh vực Chứng thực: 08 thủ tục
Cấp bản sao từ sổ gốc
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm
quyền của Việt Nam; 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
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Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục
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Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia
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Cấp Chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục
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Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công
lập
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
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên
Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp: 02 thủ tục
Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc
Ủy ban nhân dân cấp huyện
Lĩnh vực An toàn thực phẩm: 05 thủ tục
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất,
kinh doanh nông lâm thủy sản
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản
xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản do hết hạn
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản
xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản 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 an toàn thực
phẩm.
Lĩnh vực Tiếp công dân: 01 thủ tục
Tiếp công dân
Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại: 02 thủ tục
Giải quyết khiếu nại lần đầu
Giải quyết khiếu nại lần hai
Lĩnh vực Phát triển nông thôn: 01 thủ tục
Hỗ trợ cơ sở vật chất ban đầu cho hợp tác xã thành lập mới
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng: 03 thủ tục
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

128

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

XXX.
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130
131
132
133
134

Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước: 12 thủ tục
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu
Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Cấp Giấp phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận,
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Cấp lại Giấp phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

114
115
116
XXIV.
117
118
XXV.
119
120

121

135
136
137
138
139
140
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XXXI.

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, đăng ký thuế: 01 thủ tục

141
XXXII.
142
143
144
145
146
XXXIII.
147

Nhóm thủ tục liên thông đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh: 05 thủ tục
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Lĩnh vực Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã: 19 thủ tục
Đăng ký hợp tác xã
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác
xã
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn
điều lệ, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã
Đăng ký khi hợp tác xã chia
Đăng ký khi hợp tác xã tách
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị
mất)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị
hư hỏng)
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải
thể tự nguyện)
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của hợp tác xã
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của hợp tác xã
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của
hợp tác xã
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã
Lĩnh vực Cấp Giấy phép Xây dựng: 09 thủ tục
Cấp Giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới: công trình không theo
tuyến; công trình theo tuyến trong đô thị; công trình tín ngưỡng; công trình quảng
cáo và công trình trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS)
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp sửa chữa cải tạo
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp di dời công trình
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng
Gia hạn Giấy phép xây dựng
Cấp lại Giấy phép xây dựng
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173

Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với công trình (các công trình không theo
tuyến còn lại không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, Ban Quản lý
đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam thành phố, Ban Quản lý Đầu tư – Xây
dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Ban Quản lý Đầu tư – Xây dựng Khu đô thị Tây
Bắc thành phố; Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí
Minh, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh; công trình tín
ngưỡng; công trình quảng cáo và công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động)

Cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn đối với nhà ở riêng lẻ
Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật đô thị: 01 thủ tục
Cấp giấy phép sử dụng tạm vỉa hè (phục vụ hoạt động thi công xây dựng, sửa chữa
175
công trình)
XXXVI. Lĩnh vực Đường bộ: 04 thủ tục
Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao
176
thông đường bộ
Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ
177
tầng giao thông đường bộ
Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu
178
hạ tầng giao thông đường bộ
Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình
179
thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
XXXVII. Lĩnh vực Thư viện: 01 thủ tục
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới
180
2.000 bản
XXXVIII. Lĩnh vực Gia đình: 06 thủ tục
174
XXXV.

181

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

182

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

184
185
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Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực
gia đình
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo
lực gia đình
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực
gia đình

