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 ĐỘ

XVI

526 1 Bảo trợ xã hội 1.001699.000.00.00.H20 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận 
khuyết tật 4

527 2 Bảo trợ xã hội 1.001776.000.00.00.H20 Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối 
tượng bảo trợ xã hội 4

528 3 Bảo trợ xã hội 1.001758.000.00.00.H20 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi 
cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 4

529 4 Bảo trợ xã hội 1.001753.000.00.00.H20 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi 
cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 4

530 5 Bảo trợ xã hội 1.001731.000.00.00.H20 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ 
giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 4

531 6 Bảo trợ xã hội Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội 4

532 7 Bảo trợ xã hội 2.000744.000.00.00.H20 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng trợ giúp xã hội đột xuất 4

533 8 Bảo trợ xã hội 1.001294.000.00.00.H20 Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo 4

534 9 Bảo trợ xã hội 2.000343.000.00.00.H20 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 
hội cấp huyện 4

535 10 Bảo trợ xã hội 1.000674.000.00.00.H20 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 4

536 11 Chứng thực 2.001035.000.00.00.H20 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động 
sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 3

537 12 Chứng thực 2.001019.000.00.00.H20 Chứng thực di chúc 3

538 13 Chứng thực 2.001406.000.00.00.H20 Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản mà di sản là 
động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 3

539 14 Chứng thực 2.001016.000.00.00.H20 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 4
540 15 Hộ tịch 1.000894.000.00.00.H20 Đăng ký kết hôn trong nước 4
541 16 Hộ tịch 1.004746.000.00.00.H20 Đăng ký lại kết hôn trong nước 4
542 17 Hộ tịch 1.003583.000.00.00.H20 Đăng ký khai sinh lưu động 3
543 18 Hộ tịch 1.000419.000.00.00.H20 Đăng ký khai tử lưu động 3

544 19 Hộ tịch 1.000110.000.00.00.H20

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới 
Việt Nam – Campuchia (xã Thông Bình, Tân Hộ Cơ, Bình Phú 
thuộc huyện Tân Hồng; xã Bình Thạnh, Tân Hội thuộc thị xã 
Hồng Ngự; xã Thường Thới Hậu A, Thường Thới Hậu B, 
Thường Phước 1 thuộc huyện Hồng Ngự)i

3

545 20 Hộ tịch 1.004837.000.00.00.H20 Đăng ký giám hộ trong nước 4
546 21 Hộ tịch 1.004845.000.00.00.H20 Đăng ký chấm dứt giám hộ trong nước 4
547 22 Hòa giải cơ sở 2.002080.000.00.00.H20 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên 3

548 23 Lao động - Việc 
làm - Bảo hiểm Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 3

549 24 Người có công 1.002519.000.00.00.H20 Giải quyết trợ cấp ưu đãi Bà mẹ Việt Nam anh hùng 4

550 25 Người có công 1.003423.000.00.00.H20 Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi Người có công giúp đỡ cách 
mạng 4

551 26 Người có công Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân 
nhân người có công 4

552 27 Người có công 1.002741.000.00.00.H20

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương 
binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, 
quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước 
không còn giấy tờ

4

553 28 Người có công 1.002745.000.00.00.H20 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 4
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554 29 Người có công 1.003057.000.00.00.H20 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người 
có công với cách mạng và con của họ 4

555 30 Người có công 1.002410.000.00.00.H20 Giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 4

556 31 Người có công 1.010801.000.00.00.H20 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 3

557 32 Phòng chống tệ nạn 
xã hội 2.001661.000.00.00.H20 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho 

nạn nhân 4

558 33 Thủy lợi 2.001621.000.00.00.H20

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)

3

559 34 Tôn giáo, tín 
ngưỡng 2.000509.000.00.00.H20 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng 3

560 35 Tôn giáo, tín 
ngưỡng 1.001055.000.00.00.H20 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 3

561 36 Trồng trọt Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 4

562 37 Thủy lợi 2.001621.000.00.00.H20

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)

4

563 38 Thủy lợi 1.003446..000.00.00.H20
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 cấp xã 

4

564 39 Thủy lợi 1.003440..000.00.00.H20 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn 
cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã 4

565 40 Phòng chống thiên 
tai 2.002163..000.00.00.H20 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng 

thủy sản ban đầu 4

566 41 Phòng chống thiên 
tai 2.002162..000.00.00.H20 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh 4

567 42 Phòng chống thiên 
tai 2.002161..000.00.00.H20 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 4

568 43 Phòng chống thiên 
tai 1.010091..000.00.00.H20

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung 
kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham 
gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

4

569 44 Phòng chống thiên 
tai 1.010092..000.00.00.H20

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm 
khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích 
phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

4


