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  BÁO CÁO HỒ SƠ, TTHC THỰC HIỆN DVC MỨC 3,4 

 UBND HUYỆN THẠCH HÀ  
(Từ 01/01/2022 đến 25/11/2022) 

 

                                                                                                                                                   

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực, thủ tục hành chính 

Hồ sơ tiếp nhận 

Đáp ứng  

mức độ 

3,4 

Phòng thực 

hiện 

Ghi 

chú 
Tổng 

số 

Số hồ sơ 

tiếp nhận 

qua mạng 

 

1 An toàn thực phẩm 84 2  Y tế  

1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND cấp 

huyện 

43 2 x 

 

 

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của UBND 

cấp huyện 

2 0 x 

 

 

3 Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm thuộc 

thẩm quyền cấp của UBND cấp huyện 

1 0 x 
 

 

2 Bảo trợ xã hội    LĐTBXH  

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

hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

1761 0 x   

5 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 

vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh 

1 0    

6 Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao 

gồm cả người khuyết tật đặc biệt nặng) 

10 0    

7 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã 

hội thường xuyên tại cộng đồng 

267 0 x   

8 Thực hiện hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người 

khuyết tật đặc biệt nặng 

42 0 x   

9 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối 

tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật 

mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi) 

129 0  

 

 

3 Chứng thực 29 10  Tƣ pháp  

10 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên 6 4 x   
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dịch thuật của Phòng Tư pháp 

11 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) 

9 0 x 

 

 

12 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 

11 5 x 

 

 

6 Đất đai 2749 10  TNMT  

13 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 chính, thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã 

đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

9 0    

14 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 585 0 x   

15 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 

138 0    

16 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 

1176 0    

17 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 

84 0 x   

18 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. 

2 0    

19 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước 

theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm 

1 0    

20 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng 1 0    
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nhận do bị mất 

21 Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền 

5 0    

22 Cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh 

doanh 

1 0    

23 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam để làm nhà ở. 

328 5 x   

24 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 

214 5 x   

25 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 cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất 

167 0    

26 Giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối 

với hộ gia đình, cá nhân 

38 0    

12 Giáo dục Trung học 44 14  GD-ĐT  

27 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 44 14 x   

14 Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 17 2  GD-ĐT  

28 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở từ sổ gốc 14 0 x   

29 Chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp trung học cơ sở 1 0    

32 Thủ tục chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ 2 2    

15 Hộ tịch 89 64  Tƣ pháp  

33 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) 

2 1 x   

34 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 

8 8 x   

35 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 70 50 x   

36 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 1 1 x   

37 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 7 3 x   

38 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 1 1 x   

16 Kế hoạch - Tài chính 6 0  TCKH  

39 Thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn ngân 4 0    
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sách nhà nước do UBND cấp xã quyết định đầu tư (Đối với các dự án 

do UBND cấp xã đề nghị UBND cấp huyện thẩm tra) 

40 Quyết toán dự án hoàn thành (Dự án, tiểu dự án hoàn thành, hạng mục 

công trình hoàn thành, dự án dừng thực hiện vĩnh viễn đã có khối 

lượng thi công xây lắp) sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền 

UBND cấp huyện quyết định đầu tư 

2 0  

 

 

19 Kinh doanh khí 20 4  KT-HT  

41 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 20 4 x   

22 Lƣu thông hàng hóa trong nƣớc 4 0  KT-HT  

42 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 1 0 x   

43 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 3 0 x   

23 Môi trƣờng 2 0  TNMT  

44 Xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường 1 0 x   

45 Đăng ký/ Đăng ký xác nhận lại Kế hoạch Bảo vệ môi trường 1 0    

24 Ngƣời có công 507 0  LĐTBXH  

46 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách 

mạng từ trần 

317 0 x   

47 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có 

công với cách mạng từ trần 

6 0 x   

48 Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học 

16 0 x   

49 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng 

chiến bị địch bắt tù, đày 

2 0    

50 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng 58 0    

51 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 61 0 x   

52 Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động 

kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc 

tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết 

2 0    

53 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân 32 0 x   

54 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 1 0 x   

55 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công 

với cách mạng và con của họ 

11 0 x   

56 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên 

gia sang giúp Lào, Cam-Pu-Chia 

1 0 x   

29 Quản lý chất lƣợng nông lâm sản và thủy sản 14 1  NNPTNT  
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57 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

14 1 x 
 

 

30 Quản lý công sản 1 0  TCKH  

58 Thanh lý tài sản công. 1 0    

32 Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 17 0  KTHT  

59 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu 

tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND cấp huyện 

7 0  

 

 

60 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 

1 0  

 

 

61 Thẩm định Tổng mặt bằng sử dụng đất xây dựng công trình (dự án 

đầu tư) thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

9 0  
 

 

34 Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) 7 2  TCKH  

62 Đăng ký thành lập hợp tác xã 1 0    

35 Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 944 717  TCKH  

63 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 49 12 x   

64 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 27 16 x   

65 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 125 87 x   

66 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 743 602 x   

36 Thi đua - khen thƣởng 61 9  Nội vụ  

67 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

thi đua theo đợt, chuyên đề 

39 4 x   

68 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

đột xuất 

2 0 x 
 

 

69 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 13 2 x   

70 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 3 2 x   

71 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 4 1 x   

41 Tổ chức phi chính phủ 11 5  Nội vụ  

72 Thủ tục Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Đại hội bất thường 7 2 x   

73 Thủ tục phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, 

trong xã 

1 1 x 
 

 

74 Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã 1 1 x   

75 Thủ tục đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã 1 0 x   

76 Thủ tục đổi tên quỹ cấp huyện 1 1 x   
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43 Văn hóa cơ sở 179 178  VHTT  

77 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn 

văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

1 0 x 
 

 

78 Xét tặng Danh hiệu Khu dân cư văn hóa hằng năm 177 177 x   

79 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke 

1 1 x 
 

 

45 Xây dựng 73 0  KTHT  

46 Xây dựng cơ bản, Đấu thầu 4 1  TC-KH  

80 Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án 

1 0 x   

81 Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án không có cấu phần xây 

dựng) 

1 0 x   

82 Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công (dự án không có cấu phần xây 

dựng) 

1 0 x   

83 Thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 1 1 x   

-- Tổng số 7072 1019    

 
NGƢỜI LẬP BIỂU 

 (Ký, ghi rõ họ, tên) 

 

 

 

 

Đào Tuấn Vũ 

 

 

Thạch Hà, ngày 25 tháng 11 năm 2022  

TRƢỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

Nguyễn Hùng Vỹ 
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