
Lĩnh vực Mã dịch vụ công quốc 
gia Tên Thủ tục hành chính

XIII

779 1 Bảo trợ xã hội 2.000751.000.00.00.H20 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở và sửa chữa nhà ở

780 2 Bảo trợ xã hội 1.000506.000.00.00.H20 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

781 3 Bảo trợ xã hội 1.000489.000.00.00.H20 Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

782 4 Bảo trợ xã hội 2.000602.000.00.00.H20
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 
mức sống trung bình thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo 
hiểm y tế giai đoạn 2016 – 2020

783 5 Bảo trợ xã hội 2.000355.000.00.00.H20 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó 
khăn

784 6 Bảo trợ xã hội Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

785 7 Bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em 1.004944.000.00.00.H20 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

786 8 Bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em 2.001944.000.00.00.H20 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia 

đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

787 9 Bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em 1.004946.000.00.00.H20 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi 

trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

788 10 Bảo vệ, chăm sóc trẻ 
em 2.001947.000.00.00.H20 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị 

bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

789 11 Chứng thực 2.000908.000.00.00.H20 Cấp bản sao từ sổ gốc

790 12 Di sản văn hóa 1.003622.000.00.00.H20 Thông báo tổ chức lễ hội

791 13 Gia đình 1.000954.000.00.00.H20 Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

792 14 Gia đình 1.001120.000.00.00.H20 Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

793 15

Giáo dục và đào tạo 
thuộc thẩm quyền 

giải quyết của 
UBND Xã

1.004492.000.00.00.H20 Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

794 16

Giáo dục và đào tạo 
thuộc thẩm quyền 

giải quyết của 
UBND Xã

1.004485.000.00.00.H20 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

795 17

Giáo dục và đào tạo 
thuộc thẩm quyền 

giải quyết của 
UBND Xã

1.007354.000.00.00.H20 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục

796 18

Giáo dục và đào tạo 
thuộc thẩm quyền 

giải quyết của 
UBND Xã

1.004443.000.00.00.H20 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

797 19

Giáo dục và đào tạo 
thuộc thẩm quyền 

giải quyết của 
UBND Xã

1.004441.000.00.00.H20 Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

798 20 Hộ tịch 1.001193.000.00.00.H20 Đăng ký khai sinh

799 21 Hộ tịch 1.004772.000.00.00.H20 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

800 22 Hộ tịch 1.000656.000.00.00.H20 Đăng ký khai tử trong nước

801 23 Hộ tịch 1.004859.000.00.00.H20 Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

802 24 Hộ tịch 1.004873.000.00.00.H20 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

803 25 Hộ tịch 1.004884.000.00.00.H20 Đăng ký lại khai sinh trong nước

804 26 Hộ tịch 1.005461.000.00.00.H20 Đăng ký lại khai tử trong nước

805 27 Hộ tịch 2.000635.000.00.00.H20 Cấp Bản sao trích lục hộ tịch (cấp xã)

806 28 Hộ tịch 1.004837.000.00.00.H20 Đăng ký giám hộ trong nước
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807 29 Hộ tịch 1.004845.000.00.00.H20 Đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước

808 30 Hộ tịch 2.000373.000.00.00.H20 Công nhận hòa giải viên

809 31 Hộ tịch 2.000333.000.00.00.H20 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

810 32 Hộ tịch 2.000350.000.00.00.H20 Thôi làm hòa giải viên

811 33 Lao động - Việc làm - 
 Bảo hiểm

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch 
COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

812 34 Lao động - Việc làm - 
 Bảo hiểm

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại 
dịch COVID-19

813 35 Liên thông TTHC 1.006716.000.00.00.H20 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng 
chế độ tử tuất,hỗ trợ chi phí mai táng,hưởng mai táng phí

814 36 Liên thông TTHC 2.000986.000.00.00.H20 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

815 37 Lĩnh vực bảo vệ thực 
vật Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

816 38
Lĩnh vực thành lập 

và hoạt động của Tổ 
hợp tác

Thông báo thành lập tổ hợp tác.

817 39
Lĩnh vực thành lập 

và hoạt động của Tổ 
hợp tác

Thông báo thay đổi tổ hợp tác.

818 40
Lĩnh vực thành lập 

và hoạt động của Tổ 
hợp tác

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác.

819 41 Lĩnh vực Thư viện Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

820 42 Lĩnh vực Thư viện Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

821 43 Lĩnh vực Thư viện Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
822 44 Lĩnh vực Thư viện 1008901.000.00.00.H20 Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

823 45 Lĩnh vực Thư viện 1008902.000.00.00.H20 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

824 46 Lĩnh vực Thư viện 1008903.000.00.00.H20 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

825 47 Người có công 2.001382.000.00.00.H20 Xác nhận vào đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ; đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ

826 48 Người có công 1.003337.000.00.00.H20 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

827 49 Người có công 1.006779.000.00.00.H20 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

828 50 Người có công 1.002429.000.00.00.H20 Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động 
kháng chiến bị địch bắt tù đày

829 51 Người có công 1.002440.000.00.00.H20 Giải quyết chế độ Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc 
và làm nghĩa vụ quốc tế

830 52 Phổ biến giáo dục 
pháp luật 2.001457.000.00.00.H20 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

831 53 Thể dục thể thao 2.000794.000.00.00.H20 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

832 54 Thi đua -  khen 
thưởng 1.000775.000.00.00.H20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

833 55 Thi đua -  khen 
thưởng 2.000346.000.00.00.H20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc 

chuyên đề

834 56 Thi đua -  khen 
thưởng 1.000748.000.00.00.H20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

835 57 Thi đua -  khen 
thưởng 2.000305.000.00.00.H20 Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

836 58 Thi đua -  khen 
thưởng 2.000337.000.00.00.H20 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

837 59 Tôn giáo, tín ngưỡng 1.001078.000.00.00.H20 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn 
giáo ở một xã

838 60 Tôn giáo, tín ngưỡng 1.001085.000.00.00.H20 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt 
động tôn giáo ở một xã

839 61 Tôn giáo, tín ngưỡng 1.001090.000.00.00.H20 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

840 62 Tôn giáo, tín ngưỡng 1.001098.000.00.00.H20 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

841 63 Tôn giáo, tín ngưỡng 1.001109.000.00.00.H20 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

842 64 Tôn giáo, tín ngưỡng 1.001156.000.00.00.H20 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung



843 65 Tôn giáo, tín ngưỡng 1.001028.000.00.00.H20 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

844 66 Tôn giáo, tín ngưỡng 1.001167.000.00.00.H20 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


