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Phụ lục 02: Nhóm danh sách dịch vụ công của tỉnh Kiên Giang thuộc nhóm các dịch vụ 

công được ưu tiên cung cấp trực tuyến mức độ 4 tại các tỉnh, thành phố theo quyết định số 

1819/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ 

Cơ quan 

ban hành 

Lĩnh 

vực 

Tổng 

số 
Tên TTHC TTHC thỏa mãn QĐ 1819 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

Nông 

Nghiệp 
50 

Cấp Chứng nhận kiểm dịch thực 

vật xuất khẩu 

Cấp/cấp lại Chứng chỉ hành 

nghề buôn bán thuốc bảo 

vệ thực vật 

Cấp Chứng nhận kiểm dịch thực 

vật tái xuất khẩu 

Cấp Chứng chỉ hành nghề 

kinh doanh thuốc thú y, chế 

phẩm sinh học, vi sinh vật, 

hóa chất dùng trong thú y 

Cấp Chứng nhận kiểm dịch thực 

vật nhập khẩu 

  

Cấp Chứng nhận kiểm dịch thực 

vật quá cảnh 

Cấp Chứng nhận kiểm dịch thực 

vật và kiểm tra an toàn thực 

phẩm hàng hóa nhập khẩu chính 

ngạch có nguồn gốc thực vật. 

Cấp Chứng nhận kiểm dịch thực 

vật và kiểm tra an toàn thực 

phẩm hàng hóa trao đổi cư dân 

biên giới có nguồn gốc thực vật. 

Cấp/cấp lại, gia hạn Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hành nghề 

mua bán thuốc bảo vệ thực vật 

Cấp Giấy chứng nhận huấn 

luyện an toàn vận chuyển về 

thuốc bảo vệ thực vật 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, sơ chế, chế biến 

rau, quả; sản xuất, chế biến chè 

Giấy lại chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện an toàn thực phẩm 

trong sản xuất, sơ chế, chế biến 

rau, quả; sản xuất, chế biến chè 

Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự 

do (Certificate of free sale-CFS) 

cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi, 

chất bổ sung vào thức ăn chăn 

nuôi xuất khẩu; Giống vật nuôi 

(bao gồm phôi, tinh, con giống 
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vật nuôi); Môi trường pha chế, 

bảo quản tinh, phôi động vật; 

Vật tư, hóa chất chuyên dùng 

trong chăn nuôi. 

Cấp lại giấy chứng nhận lưu 

hành tự do (Certificate of free 

sale-CFS) cho sản phẩm thức ăn 

chăn nuôi, chất bổ sung vào thức 

ăn chăn nuôi xuất khẩu; Giống 

vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con 

giống vật nuôi); Môi trường pha 

chế, bảo quản tinh, phôi động 

vật; Vật tư, hóa chất chuyên 

dùng trong chăn nuôi. 

Công nhận vườn cây đầu dòng 

cây công nghiệp, cây ăn quả lâu 

năm 

Tiếp nhận bản công bố hợp quy 

giống cây trồng 

Duyệt đơn xin phép hội thảo, 

quảng cáo thức ăn chăn nuôi, 

phân bón tại địa phương 

Công nhận cây đầu dòng cây 

công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

Cấp lại Giấy công nhận cây đầu 

dòng, vườn cây đầu dòng cây 

công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

Cấp phép vận chuyển thuốc, 

nguyên liệu thuốc bảo vệ thực 

vật 

Cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 

Cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

sản xuất, gia công, sang chai, 

đóng gói thuốc bảo vệ thực vật 

Duyệt đơn xin phép hội thảo, 

quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật 

tại địa phương. 

Cấp Giấy chứng nhận huấn 

luyện chứng chỉ chuyên môn 

thuốc bảo vệ thực vật 

Cấp Giấy chứng nhận đã tham 

gia các lớp tập huấn kiến thức 

chuyên môn và văn bản pháp 

luật mới về thuốc bảo vệ thực 
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vật 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hành nghề xông hơi khử 

trùng (vật thể bảo quản nội địa) 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hành nghề xông hơi khử 

trùng (vật thể bảo quản nội địa) 

Cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

xông hơi khử trùng vật thể bảo 

quản nội địa 

Cấp/cấp lại Thẻ xông hơi khử 

trùng 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện vệ sinh thú y thủy sản lần 

đầu hoặc khi thay đổi địa điểm 

sản xuất, kinh doanh 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện vệ sinh thú y thủy sản (đăng 

ký kiểm tra lại) 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

sản xuất, kinh doanh thức ăn 

thủy sản 

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện vệ sinh thú y thủy sản. 

Kiểm tra, chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc thú y đối 

với cửa hàng, đại lý (đăng ký 

kiểm tra lần đầu) 

Kiểm tra, chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc thú y đối 

với cửa hàng, đại lý (đăng ký 

kiểm tra lại) 

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh thuốc thú y 

đối với cửa hàng, đại lý 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

thủy sản và sản phẩm thủy sản 

lưu thông trong nước 

Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở 

an toàn dịch bệnh động vật 

Cấp Chứng chỉ hành nghề xét 

nghiệm bệnh, phẫu thuật động 

vật 

Cấp Chứng chỉ hành nghề tiêm 

phòng, chẩn đoán bệnh, kê đơn, 
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chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 

động vật 

Cấp Chứng chỉ hành nghề kinh 

doanh thuốc thú y, chế phẩm 

sinh học, vi sinh vật, hóa chất 

dùng trong thú y 

Cấp Chứng chỉ hành nghề  tư 

vấn, dịch vụ kỹ thuật trong thú y 

Gia hạn Chứng chỉ hành nghề tư 

vấn, dịch vụ kỹ thuật trong thú y 

Cấp Chứng nhận điều kiện vệ 

sinh thú y đối với  cơ sở chăn 

nuôi tập trung, cơ sở sản xuất 

con giống; cơ sở giết mổ động 

vật, cơ sở sơ chế, bảo quản sản 

phẩm động vật; khu cách ly kiểm 

dịch, nơi tập trung động vật, sản 

phẩm động vật; cửa hàng kinh 

doanh động vật, sản phẩm động 

vật 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

động vật, sản phẩm động vật vận 

chuyển tham gia hội chợ, triển 

lãm 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

động vật vận chuyển trong tỉnh 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

động vật vận chuyển ra ngoài 

tỉnh 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

sản phẩm động vật vận chuyển 

ngoài tỉnh 

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch 

sản phẩm động vật vận chuyển 

ra ngòai tỉnh 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện kinh doanh thuốc thú  

y 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện vệ sinh thú y thủy sản 

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng 

hàng hóa thủy sản 

Thủy 

Sản 
23 

Kiểm tra chất lượng giống thủy 

sản nhập khẩu vào tỉnh/thành 

phố (trừ giống bố mẹ tôm sú, 

Cấp Giấy phép khai thác 

thủy sản 
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tôm thẻ chân trắng, cá tra, cá rô 

phi) 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở nuôi 

trồng thủy sản đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm 

  

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm (còn hiệu lực 

nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc 

hoặc có sự thay đổi, bổ sung 

thông tin) 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở 

nuôi trồng thủy sản đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm (hết thời hạn) 

Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng 

(dưới 400cv thuộc thẩm quyền 

quyết định của UBND tỉnh). 

Nhập khẩu tàu cá đóng mới 

(dưới 400cv thuộc thẩm quyền 

quyết định của UBND tỉnh). 

Đăng ký tàu cá không thời hạn 

(đối với tàu cá nhập khẩu) (dưới 

400cv thuộc thẩm quyền quyết 

định của UBND tỉnh). 

Đăng ký tàu cá tạm thời (đối với 

tàu cá nhập khẩu) (dưới 400cv 

thuộc thẩm quyền quyết định của 

UBND tỉnh). 

Xác nhận nguyên liệu thủy sản 

khai thác 

Chứng nhận thủy sản khai thác 

Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận 

an toàn kỹ thuật tàu cá (thuộc 

thẩm quyền của Chi cục Khai 

thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy 

sản) 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

bè cá (thuộc thẩm quyền của Chi 

cục Khai thác và Bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản) 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

tàu cá tạm thời (thuộc thẩm 

quyền của Chi cục Khai thác và 

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
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tàu cá đối với tàu cá cải hoán 

(thuộc thẩm quyền của Chi cục 

Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản) 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng 

ký tàu cá (thuộc thẩm quyền của 

Chi cục Khai thác và Bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản) 

Thu hồi Giấy phép khai thác 

thủy sản (thuộc thẩm quyền của 

Chi cục Khai thác và Bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản) 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

tàu cá đóng mới (thuộc thẩm 

quyền của Chi cục Khai thác và 

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

tàu cá đối với tàu cá thuộc diện 

thuê tàu trần, hoặc thuê - mua 

tàu (thuộc thẩm quyền của Chi 

cục Khai thác và Bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản) 

Đăng ký danh sách thuyền viên 

và cấp sổ danh bạ thuyền viên 

tàu cá (thuộc thẩm quyền của 

Chi cục Khai thác và Bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản) 

Cấp Giấy phép khai thác thủy 

sản 

Gia hạn Giấy phép khai thác 

thủy sản (thuộc thẩm quyền của 

Chi cục Khai thác và Bảo vệ 

nguồn lợi thủy sản). 

Cấp lại Giấy phép khai thác thủy 

sản (thuộc thẩm quyền của Chi 

cục Khai thác và Bảo vệ nguồn 

lợi thủy sản). 

Đăng ký tàu cá đối với tàu cá 

chuyển nhượng quyền sở hữu 

(thuộc thẩm quyền của Chi cục 

Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi 

thủy sản). 

Sở Xây 

dựng 

Xây 

dựng 
25 

Thẩm định và phê duyệt dự án 

phát triển nhà ở sử dụng nguồn 

vốn ngân sách có tổng mức đầu 

Cấp chứng chỉ hành nghề 

kiến trúc sư trong hoạt 

động xây dựng. 
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tư từ 15 tỷ đồng trở lên đối với 

các huyện thị xã, thành phố: 

Châu Thành, Giồng Riềng, Gò 

Quao, Hà Tiên, Rạch Giá và 10 

tỷ đồng trở lên đối với các huyện 

còn lại, trừ huyện Phú Quốc (đối 

với trường hợp không phải đấu 

thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án 

phát triển nhà ở) 

Chấp thuận đầu tư dự án phát 

triển nhà ở thương mại đối với 

dự án phát triển nhà ở có số 

lượng từ 500 căn đến dưới 2.500 

căn (trường hợp không phải đấu 

thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án 

phát triển nhà ở) 

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư 

định giá xây dựng 

Thẩm tra thiết kế xây dựng các 

công trình sử dụng vốn ngân 

sách nhà nước bao gồm: Công 

trình nhà máy xi măng cấp II, 

cấp III; công trình công cộng, 

nhà chung cư từ cấp III trở lên, 

nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên; 

công trình hạ tầng kỹ thuật từ 

cấp II trở lên; các công trình xử 

lý chất thải rắn độc hại. 

Gia hạn Giấy phép xây 

dựng (đối với Giấy phép 

xây dựng do Sở Xây dựng 

cấp). 

Thẩm tra thiết kế xây dựng các 

công trình sử dụng nguồn vốn 

không phải từ ngân sách nhà 

nước gồm: Công trình nhà máy 

xi măng cấp II, cấp III; công 

trình công cộng, nhà chung cư từ 

cấp III trở lên, nhà ở riêng lẻ từ 7 

tầng trở lên; công trình hạ tầng 

kỹ thuật: Từ cấp III trở lên và từ 

cấp II trở lên đối với công trình 

sử dụng vốn khác; các công trình 

xử lý chất thải rắn độc hại 

Cấp chứng chỉ hành nghề 

giám sát thi công xây dựng 

công trình. 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

đưa công trình vào sử dụng gồm: 

Công trình nhà máy xi măng cấp 

II, cấp III; công trình công cộng, 

nhà chung cư từ cấp III trở lên, 

nhà ở riêng lẻ từ 7 tầng trở lên; 

công trình hạ tầng kỹ thuật từ 

Điều chỉnh Giấy phép xây 

dựng (đối với Giấy phép 

xây dựng do Sở Xây dựng 

cấp). 
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cấp II trở lên; các công trình xử 

lý chất thải rắn độc hại (không 

phân biệt nguồn vốn) 

Cấp giấy phép xây dựng công 

trình (đối với các công trình 

công trình xây dựng dân dụng, 

công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật 

đô thị cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; 

các công trình thuộc dự án đầu 

tư xây dựng và công trình thuộc 

dự án có vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài); các công trình xây 

dựng trên các tuyến, trục đường 

phố chính thuộc thành phố Rạch 

Giá 

Cấp lại giấy phép xây dựng 

(đối với giấy phép thuộc Sở 

Xây dựng cấp). 

Cấp giấy phép xây dựng tạm 

(đối với các công trình công 

trình xây dựng dân dụng, công 

nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị 

cấp đặc biệt, cấp I, cấp II; các 

công trình thuộc dự án đầu tư 

xây dựng và công trình thuộc dự 

án có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài); các công trình xây dựng 

trên các tuyến, trục đường phố 

chính thuộc thành phố Rạch Giá 

  

Điều chỉnh Giấy phép xây dựng 

(đối với Giấy phép xây dựng do 

Sở Xây dựng cấp). 

Gia hạn Giấy phép xây dựng 

(đối với Giấy phép xây dựng do 

Sở Xây dựng cấp). 

Cấp lại giấy phép xây dựng (đối 

với giấy phép thuộc Sở Xây 

dựng cấp). 

Cấp giấy phép di dời công. 

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến 

trúc sư trong hoạt động xây 

dựng. 

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư 

trong hoạt động xây dựng 

Cấp chứng chỉ hành nghề giám 

sát thi công xây dựng công trình. 

Cấp lại hoặc bổ sung chứng chỉ 

hành nghề kiến trúc sư trong 
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hoạt động xây dựng. 

Cấp lại hoặc bổ sung chứng chỉ 

hành nghề kỹ sư trong hoạt động 

xây dựng. 

Cấp lại hoặc bổ sung chứng chỉ 

hành nghề giám sát thi công xây 

dựng công trình. 

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 

xây dựng hạng 1 khi chưa có 

chứng chỉ kỹ sư định giá xây 

dựng hạng 2. 

Cấp chứng chỉ nâng hạng kỹ sư 

định giá xây dựng (từ hạng 2 lên 

hạng 1). 

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 

xây dựng hạng 2. 

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá 

xây dựng 

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu 

nước ngoài hoạt động trong lĩnh 

vực xây dựng tại Việt Nam (cá 

nhân). 

Cấp Giấy phép thầu cho nhà thầu 

nước ngoài hoạt động trong lĩnh 

vực xây dựng tại Việt Nam (Tổ 

chức). 

Điều chỉnh giấy phép thầu cho 

nhà thầu nước ngoài hoạt động 

trong lĩnh vực xây dựng tại Việt 

Nam. 

Thẩm định dự án khu đô thị mới, 

khu dân cư. 

Kinh 

doanh 

bất 

động 

sản 

4 

Cấp chứng chỉ định giá bất động 

sản. 

Cấp chứng chỉ định giá bất 

động sản 

Cấp chứng chỉ môi giới bất động 

sản. 

Cấp chứng chỉ môi giới bất 

động sản. 

Cấp lại chứng chỉ định giá bất 

động sản. 

  

Cấp lại chứng chỉ môi giới bất 

động sản. 

Sở Tài 

nguyên và 

Môi trường 

Đất đai 40 

Thủ tục thẩm định nhu cầu sử 

dụng đất để xem xét giao đất, 

cho thuê đất không thông qua 

hình thức đấu giá quyền sử dụng 

đất, cho phép chuyển mục đích 

Thủ tục 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 
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sử dụng đất; thẩm định điều kiện 

giao đất, cho thuê đất không 

thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất, điều kiện cho 

phép chuyển mục đích sử dụng 

đất để thực hiện dự án đầu tư đối 

với tổ chức, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao 

Thủ tục giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất đối với dự 

án phải trình cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền xét duyệt hoặc 

phải cấp giấy chứng nhận đầu tư 

mà người xin giao đất, thuê đất 

là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, tổ chức nước ngoài 

có chức năng ngoại giao  

Thủ tục đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với 

đất trong các trường hợp 

chuyển đổi, 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 

Thủ tục giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình thức đấu 

giá quyền sử dụng đất đối với dự 

án không phải trình cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xét duyệt; 

dự án không phải cấp giấy chứng 

nhận đầu tư; trường hợp không 

phải lập dự án đầu tư xây dựng 

công trình mà người xin giao 

đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài, tổ chức nước 

ngoài có chức năng ngoại giao 

Thủ tục chuyển mục đích 

sử dụng đất phải được phép 

của cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền đối với tổ 

chức. 

Thủ tục chuyển mục đích sử 

dụng đất phải được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền 

đối với tổ chức. 

  Thủ tục thu hồi đất vì mục đích 
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quốc phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc 

gia, công cộng  

Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt 

việc sử dụng đất theo pháp luật, 

tự nguyện trả lại đất đối với 

trường hợp thu hồi đất của tổ 

chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức 

nước ngoài có chức năng ngoại 

giao, người Việt Nam định cư ở 

nước ngoài, doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài 

Thủ tục thu hồi đất ở trong khu 

vực bị ô nhiễm môi trường có 

nguy cơ đe dọa tính mạng con 

người; đất ở có nguy cơ sạt lở, 

sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện 

tượng thiên tai khác đe dọa tính 

mạng con người đối với trường 

hợp thu hồi đất ở thuộc dự án 

nhà ở của tổ chức kinh tế, người 

Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài  

Thủ tục gia hạn sử dụng đất 

ngoài khu công nghệ cao, khu 

kinh tế 

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng 

đất lần đầu 

Thủ tục 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 

Thủ tục 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 

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất lần đầu đối với tài 

sản gắn liền với đất mà chủ sở 

hữu không đồng thời là người sử 

dụng đất 
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Thủ tục đăng ký bổ sung đối với 

tài sản gắn liền với đất của người 

sử dụng đất đã được cấp Giấy 

chứng nhận 

Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu 

đối với trường hợp được Nhà 

nước giao đất để quản lý 

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất cho người nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất, mua nhà ở, công trình xây 

dựng trong các dự án phát triển 

nhà ở 

Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất đối với trường hợp 

đã chuyển quyền sử dụng đất 

trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 

mà bên nhận chuyển quyền sử 

dụng đất chỉ có Giấy chứng nhận 

của bên chuyển quyền sử dụng 

đất hoặc hợp đồng, giấy tờ về 

chuyển quyền sử dụng đất theo 

quy định nhưng chưa thực hiện 

thủ tục chuyển quyền theo quy 

định 

Thủ tục đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp chuyển đổi, 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 

Thủ tục bán hoặc góp vốn bằng 

tài sản gắn liền với đất thuê của 

Nhà nước theo hình thức thuê 

đất trả tiền hàng năm 
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Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, 

cho thuê lại, góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất 

Thủ tục đăng ký biến động 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

tài sản gắn liền với đất trong các 

trường hợp giải quyết tranh 

chấp, khiếu nại, tố cáo về đất 

đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, 

góp vốn; kê biên, đấu giá quyền 

sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất để thi hành án; chia, tách, 

hợp nhất, sáp nhập tổ chức (trừ 

doanh nghiệp); thỏa thuận hợp 

nhất hoặc phân chia quyền sử 

dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

của hộ gia đình, của vợ và 

chồng, của nhóm người sử dụng 

đất 

Thủ tục 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); hộ gia 

đình cá nhân chuyển quyền sử 

dụng đất của gia đình vào doanh 

nghiệp tư nhân; giảm diện tích 

thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay 

đổi do xác định lại diện tích đất 

ở trong thửa đất có vườn, ao gắn 

liền với nhà ở; 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 

Thủ tục đăng ký biến động đối 

với trường hợp chuyển từ hình 

thức thuê đất trả tiền hàng năm 

sang thuê đất trả tiền một lần cho 

cả thời gian thuê hoặc từ giao đất 

không thu tiền sử dụng đất sang 

hình thức thuê đất hoặc từ thuê 
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đất sang giao đất có thu tiền sử 

dụng đất 

Thủ tục đăng ký xác lập quyền 

sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 

sau khi được cấp Giấy chứng 

nhận lần đầu và đăng ký thay 

đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn 

chế thửa đất liền kề 

Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa 

đất 

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 

do bị mất 

Thủ tục đính chính Giấy chứng 

nhận đã cấp 

Thủ tục 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 

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai 

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng 

đất, thế chấp quyền sử dụng đất 

đồng thời với tài sản gắn liền với 

đất hoặc thế chấp quyền sử dụng 

đất đồng thời với tài sản gắn liền 

với đất hình thành trong tương 

lai (đối với tổ chức) 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền 

với đất mà tài sản đó đã được 

chứng nhận trên Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (đối với tổ chức) 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền 

với đất mà tài sản đó đã hình 

thành, nhưng chưa được chứng 

nhận quyền sở hữu trên Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất (đối với tổ 

chức) 



 

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                    Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 15 

 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền 

với đất được tạo lập trên đất thuê 

của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

hoặc nhận góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất không hình thành 

pháp nhân mới mà chủ sở hữu tài 

sản đó đã được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (đối với tổ chức) 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền 

với đất được tạo lập trên đất thuê 

của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân 

hoặc nhận góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất không hình thành 

pháp nhân mới mà tài sản đó đã 

hình thành, nhưng chủ sở hữu tài 

sản chưa được cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất (đối với tổ chức) 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền 

với đất hình thành trong tương 

lai không phải là nhà ở của tổ 

chức mua của doanh nghiệp có 

chức năng kinh doanh bất động 

sản theo quy định tại Điều 61 

của Nghị định số 71/2010/NĐ-

CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 

của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành Luật Nhà 

ở (sau đây gọi là Nghị định số 

71/2010/NĐ-CP), mà người sử 

dụng đất đồng thời là chủ sở hữu 

tài sản gắn liền với đất (đối với 

tổ chức) 

Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền 

với đất hình thành trong tương 

lai không phải là nhà ở của tổ 

chức mua của doanh nghiệp có 

chức năng kinh doanh bất động 

sản theo quy định tại Điều 61 

của Nghị định số 71/2010/NĐ-

CP, mà người sử dụng đất không 

đồng thời là chủ sở hữu tài sản 
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gắn liền với đất (đối với tổ chức) 

Đăng ký thay đổi nội dung thế 

chấp đã đăng ký (đối với tổ 

chức) 

Đăng ký văn bản thông báo về 

việc xử lý tài sản thế chấp trong 

trường hợp đã đăng ký thế chấp 

(đối với tổ chức) 

Xóa đăng ký thế chấp (đối với tổ 

chức)  

Yêu cầu sửa chữa sai sót nội 

dung đăng ký thế chấp do lỗi của 

người thực hiện đăng ký (đối với 

tổ chức) 

Sở Khoa 

học  và 

Công nghệ 

Hoạt 

động 

khoa 

học và 

công 

nghệ 

28 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động lần đầu cho tổ chức 

khoa học và công nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động lần đầu cho tổ 

chức khoa học và công 

nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi tên 

của tổ chức khoa học và công 

nghệ 

  

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi tên 

cơ quan quyết định thành lập, cơ 

quan quản lý trực tiếp của tổ 

chức khoa học và công nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi địa 

chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa 

học và công nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi địa 

chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay 

đổi cơ quan cấp giấy chứng 

nhận) của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi vốn 

của tổ chức khoa học và công 

nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi 

người đứng đầu của tổ chức 

khoa học và công nghệ 
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Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi, bổ 

sung lĩnh vực hoạt động khoa 

học và công nghệ của tổ chức 

khoa học và công nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp Giấy chứng nhận của 

tổ chức khoa học và công nghệ 

bị mất 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp Giấy chứng nhận của 

tổ chức khoa học và công nghệ 

bị rách, nát 

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động 

lần đầu cho văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi tên 

văn phòng đại diện, chi nhánh 

của tổ chức khoa học và công 

nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi địa 

chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi 

nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi 

người đứng đầu văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi 

thông tin của tổ chức khoa học 

công nghệ ghi trên giấy chứng 

nhận hoạt động văn phòng đại 

diện, chi nhánh 

Cấp Giấy chứng nhận trong 

trường hợp đăng ký thay đổi, bổ 

sung lĩnh vực hoạt động khoa 

học và công nghệ của văn phòng 

đại diện, chi nhánh 

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động 

của văn phòng đại diện, chi 



 

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                    Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 18 

 

nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ trong trường hợp 

Giấy chứng nhận hoạt động bị 

mất 

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động 

của văn phòng đại diện, chi 

nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ trong trường hợp 

Giấy chứng nhận hoạt động bị 

rách, nát 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh và cấp 

cơ sở trong phạm vi địa phương 

(có sử dụng ngân sách nhà nước)  

Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ cấp tỉnh và cấp 

cơ sở trong phạm vi địa phương 

(không sử dụng ngân sách nhà 

nước)  

Cấp giấy chứng nhận đăng ký 

hợp đồng chuyển giao công nghệ 

Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ 

sung, sửa đổi hợp đồng chuyển 

giao công nghệ 

Cấp giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ 

Đánh giá, xác nhận kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ không sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

Thẩm định kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

không sử dụng ngân sách nhà 

nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh 

hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc 

phòng, an ninh, môi trường, tính 

mạng, sức khỏe con người. 

Đánh giá đồng thời thẩm định 

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ không sử dụng 

ngân sách nhà nước mà có tiềm 

ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích 

quốc gia, quốc phòng, an ninh, 

http://www.most.gov.vn/most/mldocument.2009-08-09.0652163452/mldocument_view
http://www.most.gov.vn/most/mldocument.2009-08-09.0652163452/mldocument_view
http://www.most.gov.vn/most/mldocument.2009-08-09.0652163452/mldocument_view
http://www.most.gov.vn/most/mldocument.2009-08-09.0652163452/mldocument_view
http://www.most.gov.vn/most/mldocument.2009-08-09.0652163452/mldocument_view
http://www.most.gov.vn/most/mldocument.2009-08-09.0652163452/mldocument_view
http://www.most.gov.vn/most/mldocument.2009-08-09.0652163452/mldocument_view
http://www.most.gov.vn/most/mldocument.2009-08-09.0652163452/mldocument_view
http://www.most.gov.vn/most/mldocument.2009-08-09.0652163452/mldocument_view
http://www.most.gov.vn/most/mldocument.2009-08-09.0652163452/mldocument_view
http://www.most.gov.vn/most/mldocument.2009-08-09.0652163452/mldocument_view
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môi trường, tính mạng, sức khỏe 

con người. 

Thủ tục bổ nhiệm giám định viên 

tư pháp 

Thủ tục miễn nhiệm giám định 

viên tư pháp 

Sở Ngoại vụ 

Quản lý 

các hoạt 

động 

đối 

ngoại 

8 

Xin phép đoàn ra 

Cấp hộ chiếu ngoại giao, 

hộ chiếu công vụ trong 

nước 

Xin phép đoàn vào 

  

Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ 

chiếu công vụ trong nước 

Gia hạn hộ chiếu ngoại giao, hộ 

chiếu công vụ trong nước 

Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại 

giao, hộ chiếu công vụ trong 

nước 

Xin cấp công hàm  thị thực 

Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 

tế 

Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng 

nhận lãnh sự 

Sở Y tế 

Khám, 

chữa 

bệnh. 

77 

Cấp chứng chỉ hành nghề khám, 

chữa bệnh đối với người Việt 

Nam đang làm việc tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trên địa 

bàn quản lý (trừ những cá nhân 

hành nghề khám, chữa bệnh 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

Cấp chứng chỉ hành nghề 

khám, chữa bệnh đối với 

người Việt Nam đang làm 

việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trên địa bàn 

quản lý (trừ những cá nhân 

hành nghề khám, chữa 

bệnh thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc 

phòng) 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đối 

với các trường hợp sau: 

  

- Bị mất; 

- Bị hư hỏng; 

- Bị thu hồi do được cấp không 

đúng thẩm quyền hoặc có nội 

dung trái pháp luật. 

 ( Áp dụng cho người Việt Nam 

đang làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 

quản lý, trừ những trường hợp 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 



 

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                    Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 20 

 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề đối 

với trường hợp bị thu hồi do: 

- Người hành nghề không hành 

nghề trong thời hạn 02 năm liên 

tục; 

- Người hành nghề được xác 

định có sai sót chuyên môn kỹ 

thuật gây hậu quả nghiêm trọng 

đến sức khỏe, tính mạng người 

bệnh; 

- Người hành nghề không cập 

nhật kiến thức y khoa liên tục 

trong thời gian 02 năm liên tiếp; 

- Người hành nghề không đủ sức 

khỏe để hành nghề; 

( Áp dụng cho người Việt Nam 

đang làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 

quản lý, trừ những trường hợp 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

đối với trường hợp bị thu hồi do: 

- Người hành nghề thuộc một 

trong trường hợp: đang trong 

thời gian bị cấm hành nghề, cấm 

làm công việc liên quan đến 

chuyên môn y, dược theo bản án, 

quyết định của Tòa án; đang bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

đang trong thời gian chấp hành 

bản án hình sự, quyết định hình 

sự của tòa án hoặc quyết định áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở 

chữa bệnh; đang trong thời gian 

bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo 

trở lên có liên quan đến chuyên 

môn khám bệnh, chữa bệnh; mất 

hoặc hạn chế năng lực hành vi 

dân sự. 

 (Áp dụng cho người Việt Nam 

đang làm việc tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 

quản lý, trừ những trường hợp 
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thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức BỆNH VIỆN (bao 

gồm trường hợp thay đổi hình 

thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, 

sáp nhập) trên địa bàn toàn tỉnh 

(trừ những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA (bao gồm trường hợp 

thay đổi hình thức tổ chức, chia 

tách, hợp nhất, sáp nhập) trên địa 

bàn toàn tỉnh (trừ những cá 

nhân/tổ chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA (bao gồm 

trường hợp thay đổi hình thức tổ 

chức, chia tách, hợp nhất, sáp 

nhập) trên địa bàn toàn tỉnh (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG CHẨN TRỊ 

Y HỌC CỔ TRUYỀN (bao gồm 

trường hợp thay đổi hình thức tổ 

chức, chia tách, hợp nhất, sáp 

nhập) trên địa bàn toàn tỉnh (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức NHÀ HỘ SINH (bao 

gồm trường hợp thay đổi hình 

thức tổ chức, chia tách, hợp nhất, 

sáp nhập) trên địa bàn toàn tỉnh 

(trừ những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 
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hình thức PHÒNG CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH (bao gồm 

trường hợp thay đổi hình thức tổ 

chức, chia tách, hợp nhất, sáp 

nhập) trên địa bàn toàn tỉnh (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG XÉT 

NGHIỆM (bao gồm trường hợp 

thay đổi hình thức tổ chức, chia 

tách, hợp nhất, sáp nhập) trên địa 

bàn toàn tỉnh (trừ những cá 

nhân/tổ chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ TIÊM 

(CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM 

MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO 

HUYẾT ÁP (bao gồm trường 

hợp thay đổi hình thức tổ chức, 

chia tách, hợp nhất, sáp nhập) 

trên địa bàn toàn tỉnh (trừ những 

cá nhân/tổ chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Quốc 

phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ LÀM 

RĂNG GIẢ (bao gồm trường 

hợp thay đổi hình thức tổ chức, 

chia tách, hợp nhất, sáp nhập) 

trên địa bàn toàn tỉnh (trừ những 

cá nhân/tổ chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Quốc 

phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ CHĂM 

SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ 

(bao gồm trường hợp thay đổi 

hình thức tổ chức, chia tách, hợp 

nhất, sáp nhập) trên địa bàn toàn 

tỉnh (trừ những cá nhân/tổ chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 
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Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ KÍNH 

THUỐC (bao gồm trường hợp 

thay đổi hình thức tổ chức, chia 

tách, hợp nhất, sáp nhập) trên địa 

bàn toàn tỉnh (trừ những cá 

nhân/tổ chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ CẤP CỨU, 

HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN 

NGƯỜI BỆNH (bao gồm trường 

hợp thay đổi hình thức tổ chức, 

chia tách, hợp nhất, sáp nhập) 

trên địa bàn toàn tỉnh (trừ những 

cá nhân/tổ chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Quốc 

phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức TRẠM Y TẾ, TRẠM 

Y TẾ CẤP XÃ (bao gồm trường 

hợp thay đổi hình thức tổ chức, 

chia tách, hợp nhất, sáp nhập) 

trên địa bàn toàn tỉnh (trừ những 

cá nhân/tổ chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của Bộ Quốc 

phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức BỆNH VIỆN khi thay 

đổi địa điểm (trừ những cá 

nhân/tổ chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA khi thay đổi địa điểm 

(trừ những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA khi thay đổi 

địa điểm (trừ những cá nhân/tổ 

chức thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 
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hình thức PHÒNG CHẨN TRỊ 

Y HỌC CỔ TRUYỀN khi thay 

đổi địa điểm (trừ những cá 

nhân/tổ chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức NHÀ HỘ SINH khi 

thay đổi địa điểm (trừ những cá 

nhân/tổ chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH khi thay đổi 

địa điểm (trừ những cá nhân/tổ 

chức thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG XÉT 

NGHIỆM khi thay đổi địa điểm 

(trừ những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ TIÊM 

(CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM 

MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO 

HUYẾT ÁP khi thay đổi địa 

điểm (trừ những cá nhân/tổ chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ LÀM 

RĂNG GIẢ khi thay đổi địa 

điểm (trừ những cá nhân/tổ chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ CHĂM 

SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ khi 

thay đổi địa điểm (trừ những cá 

nhân/tổ chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ KÍNH 

THUỐC khi thay đổi địa điểm 
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(trừ những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ CẤP CỨU, 

HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN 

NGƯỜI BỆNH khi thay đổi địa 

điểm (trừ những cá nhân/tổ chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức TRẠM Y TẾ, TRẠM 

Y TẾ CẤP XÃ khi thay đổi địa 

điểm (trừ những cá nhân/tổ chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức BỆNH VIỆN khi thay 

đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (trừ những cá nhân/tổ chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG KHÁM ĐA 

KHOA khi thay đổi tên cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh. (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG KHÁM 

CHUYÊN KHOA khi thay đổi 

tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(trừ những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG CHẨN TRỊ 

Y HỌC CỔ TRUYỀN khi thay 

đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh (trừ những cá nhân/tổ chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức NHÀ HỘ SINH khi 
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thay đổi tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (trừ những cá nhân/tổ 

chức thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG CHẨN 

ĐOÁN HÌNH ẢNH khi thay đổi 

tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

(trừ những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức PHÒNG XÉT 

NGHIỆM khi thay đổi tên cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ TIÊM 

(CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM 

MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO 

HUYẾT ÁP khi thay đổi tên cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ LÀM 

RĂNG GIẢ khi thay đổi tên cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ CHĂM 

SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ khi 

thay đổi tên cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh (trừ những cá nhân/tổ 

chức thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ KÍNH 

THUỐC khi thay đổi tên cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh (trừ 
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những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức DỊCH VỤ CẤP CỨU, 

HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN 

NGƯỜI BỆNH khi thay đổi tên 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Cấp giấy phép hoạt động đối với 

hình thức TRẠM Y TẾ, TRẠM 

Y TẾ CẤP XÃ khi thay đổi tên 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

BỆNH VIỆN khi thay đổi quy 

mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ 

chức hoặc phạm vi hoạt động 

chuyên môn. (trừ những cá 

nhân/tổ chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA khi 

thay đổi quy mô giường bệnh 

hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm 

vi hoạt động chuyên môn. (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

PHÒNG KHÁM CHUYÊN 

KHOA khi thay đổi quy mô 

giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức 

hoặc phạm vi hoạt động chuyên 

môn (trừ những cá nhân/tổ chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 
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hoạt động đối với hình thức 

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ 

TRUYỀN khi thay đổi quy mô 

giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức 

hoặc phạm vi hoạt động chuyên 

môn (trừ những cá nhân/tổ chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

NHÀ HỘ SINH khi thay đổi quy 

mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ 

chức hoặc phạm vi hoạt động 

chuyên môn (trừ những cá 

nhân/tổ chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

PHÒNG CHẨN ĐOÁN HÌNH 

ẢNH khi thay đổi quy mô 

giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức 

hoặc phạm vi hoạt động chuyên 

môn (trừ những cá nhân/tổ chức 

thuộc thẩm quyền quản lý của 

Bộ Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

PHÒNG XÉT NGHIỆM khi 

thay đổi quy mô giường bệnh 

hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm 

vi hoạt động chuyên môn (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), 

THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, 

ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT 

ÁP khi thay đổi quy mô giường 

bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

(trừ những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 
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Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ khi 

thay đổi quy mô giường bệnh 

hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm 

vi hoạt động chuyên môn (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC 

KHỎE TẠI NHÀ khi thay đổi 

quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu 

tổ chức hoặc phạm vi hoạt động 

chuyên môn (trừ những cá 

nhân/tổ chức thuộc thẩm quyền 

quản lý của Bộ Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

DỊCH VỤ KÍNH THUỐC khi 

thay đổi quy mô giường bệnh 

hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm 

vi hoạt động chuyên môn (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

DỊCH VỤ CẤP CỨU, HỖ TRỢ 

VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH 

khi thay đổi quy mô giường bệnh 

hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm 

vi hoạt động chuyên môn (trừ 

những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 

Quốc phòng) 

Điều chỉnh nội dung giấy phép 

hoạt động đối với hình thức 

TRẠM Y TẾ, TRẠM Y TẾ CẤP 

XÃ khi thay đổi quy mô giường 

bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc 

phạm vi hoạt động chuyên môn 

(trừ những cá nhân/tổ chức thuộc 

thẩm quyền quản lý của Bộ 
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Quốc phòng) 

Cấp lại giấy phép hoạt động đối 

với hình thức BỆNH VIỆN bị 

mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu 

hồi do Giấy phép hoạt động 

được cấp không đúng thẩm 

quyền (trừ những cá nhân/tổ 

chức thuộc thẩm quyền quản lý 

của Bộ Quốc phòng) 

Bệnh án Giám định khả năng lao 

động (Đối tượng khám bệnh 

nghề nghiệp lần đầu) 

Bệnh án Giám định khả năng lao 

động (Đối tượng khám bệnh 

nghề nghiệp lần hai trở đi) 

Bệnh án Giám định khả năng lao 

động (Đối tượng khám chất độc 

hóa học) 

Bệnh án Giám định khả năng lao 

động (Đối tượng khám hưu chờ) 

Bệnh án Giám định khả năng lao 

động (Đối tượng khám hưu trí 

lần đầu) 

Bệnh án Giám định khả năng lao 

động (Đối tượng khám thương 

binh) 

Bệnh án Giám định khả năng lao 

động (Đối tượng khám phúc 

quyết TNLĐ) 

Bệnh án Giám định khả năng lao 

động (Đối tượng khám TNLĐ 

lần đầu) 

Bệnh án Giám định xác định 

mức độ khuyết tật.  

Dược - 

Mỹ 

phẩm 

19 

Cấp chứng chỉ hành nghề dược 

cho cá nhân là công dân Việt 

Nam đăng ký hành nghề dược 

theo hình thức cơ sở sản xuất 

Cấp chứng chỉ hành nghề 

dược cho cá nhân là công 

dân Việt Nam đăng ký 

hành nghề dược theo hình 

thức cơ sở bán lẻ 

Cấp chứng chỉ hành nghề dược 

cho cá nhân là công dân Việt 

Nam đăng ký hành nghề dược 

theo hình thức cơ sở bán buôn 

Cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh thuốc 

cho hình thức nhà thuốc 

Cấp chứng chỉ hành nghề dược 

cho cá nhân là công dân Việt   
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Nam đăng ký hành nghề dược 

theo hình thức cơ sở bán lẻ 

Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ 

đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ 

chức hội thảo, sự kiện giới thiệu 

mỹ phẩm 

Cấp chứng chỉ hành nghề dược 

cho cá nhân là công dân Việt 

Nam đăng ký hành nghề dược 

theo hình thức doanh nghiệp bảo 

quản thuốc . 

Cấp chứng chỉ hành nghề dược 

cho cá nhân là công dân Việt 

Nam đăng ký hành nghề dược 

theo hình thức doanh nghiệp làm 

dịch vụ kiểm nghiệm thuốc 

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề 

dược do bị mất, hỏng, rách nát; 

hết hiệu lực (đối với các Chứng 

chỉ đã cấp có thời hạn 5 năm); 

thay đổi thông tin của cá nhân 

đăng ký hành nghề dược trên 

Chứng chỉ hành nghề dược  

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc do bị mất, 

hỏng, rách nát; thay đổi người 

quản lý chuyên môn về dược; 

thay đổi tên cơ sở kinh doanh 

thuốc nhưng không thay đổi địa 

điểm kinh doanh; thay đổi địa 

điểm trụ sở đăng ký kinh doanh 

trong trường hợp trụ sở đăng ký 

kinh doanh không phải là địa 

điểm hoạt động kinh doanh đã 

được cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh thuốc. 

Gia hạn giấy chứng nhận "Thực 

hành tốt nhà thuốc" 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc cho hình 

thức nhà thuốc 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc cho cơ sơ 

bán lẻ thuốc bao gồm: quầy 

thuốc, đại lý bán thuốc của 
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doanh nghiệp; tủ thuốc của trạm 

y tế . 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở 

bán buôn 

Gia hạn giấy chứng nhận "Thực 

hành tốt phân phối thuốc"  

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở 

kinh doanh thuốc (đối với trường 

hợp Giấy chứng nhận có thời 

hạn)  

Bổ sung phạm vi kinh doanh 

trong Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở 

bán buôn và bán lẻ thuốc. 

Cấp giấy chứng nhận "Thực 

hành tốt nhà thuốc" 

Cấp giấy chứng nhận "Thực 

hành tốt phân phối thuốc"  

Cấp thẻ cho người giới thiệu 

thuốc. 

Đăng ký hội thảo giới thiệu 

thuốc  

Sở Công 

thương 

Lưu 

thông 

hàng 

hóa 

trong 

nước 

23 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán buôn rượu 

Cấp mới Giấy phép bán 

buôn thuốc lá 

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu 

(trường hợp cấp lại do bị mất, bị 

tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, 

bị rách, nát hoặc bị cháy) 

Cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh xăng 

dầu đối với cửa hàng, trạm 

bán lẻ xăng dầu 

Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu 

(trường hợp hết hiệu lực) 

Cấp mới Giấy phép bán 

buôn rượu 

Cấp mới Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá 

  

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

mua bán nguyên liệu thuốc lá 

Cấp lại Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá (trường hợp 

cấp lại do bị mất, bị  tiêu hủy 

toàn bộ hoặc một phần, bị rách, 

nát hoặc bị cháy) 

Cấp lại Giấy phép mua bán 

nguyên liệu thuốc lá (trường hợp 

hết hiệu lực) 

Cấp mới Giấy phép bán buôn 
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thuốc lá 

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

bán buôn thuốc lá 

Cấp lại Giấy phép bán buôn 

thuốc lá (trường hợp cấp lại do 

bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc 

một phần, bị rách, nát hoặc bị 

cháy) 

Cấp lại Giấy phép bán buôn 

thuốc lá (trường hợp hết hiệu 

lực) 

Phê duyệt nội quy Siêu thị, 

Trung tâm thương mại 

Cấp mới Giấy phép bán buôn 

rượu 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh xăng dầu đối 

với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng 

dầu 

Cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

xăng, dầu đối với cửa hàng, trạm 

bán lẻ xăng, dầu (Trường hợp có 

thay đổi các nội dung của Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh xăng dầu) 

Cấp cấp lại Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh xăng, dầu 

đối với cửa hàng, trạm bán lẻ 

xăng, dầu (Trường hợp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh xăng dầu bị mất, bị cháy, 

bị tiêu huỷ dưới hình thức khác) 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh xăng, dầu đối 

với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng, 

dầu (Trường hợp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh 

xăng dầu hết hiệu lực thi hành) 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng 

(LPG) vào ô tô 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn Trạm cấp khí dầu 

mỏ hóa lỏng (LPG) 
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Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa 

lỏng (LPG) vào chai 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa 

lỏng cho cửa hàng bán LPG chai 

Thẩm định kho xăng dầu; thẩm 

định phê duyệt cho phép đầu tư 

kho xăng dầu đối với trường hợp 

Dự án kho xăng dầu có dung tích 

dưới 2.000m3 (Kho xăng dầu 

chưa có đất để xây dựng). 

Thẩm định kho xăng dầu; thẩm 

định phê duyệt cho phép đầu tư 

kho xăng dầu đối với trường hợp 

Dự án kho xăng dầu có dung tích 

2.000m3 (Kho xăng dầu có đất 

để xây dựng). 

Thương 

mại 

quốc tế 

6 

Cấp Giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện Thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

Cấp Giấy phép thành lập 

văn phòng đại diện Thương 

nhân nước ngoài tại Việt 

Nam 

Gia hạn Giấy phép thành lập văn 

phòng đại diện thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

  

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện 

thương nhân nước ngoài tại Việt 

Nam: 

Cấp lại Giấy phép thành lập văn 

phòng đại điện thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam (trường 

hợp Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện, bị mất, bị rách 

hoặc bị tiêu huỷ). 

Cấp lại Giấy phép thành lập văn 

phòng đại điện thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

(Trường hợp Thay đổi địa điểm 

đặt trụ sở của Văn phòng đại 

diện từ một tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương đến một tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương 

khác). 

Cấp lại Giấy phép thành lập văn 
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phòng đại diện thương nhân 

nước ngoài tại Việt Nam 

(Trường hợp thay đổi tên gọi 

hoặc thay đổi nơi đăng ký thành 

lập của thương nhân nước ngoài 

từ một nước sang một nước khác 

hoặc thay đổi hoạt động của 

thương nhân nước ngoài). 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

Bưu 

chính 

và 

chuyển 

phát 

6 

Cấp giấy phép bưu chính đối với 

trường hợp cung ứng dịch vụ thư 

trong phạm vi nội tỉnh 

Cấp giấy phép bưu chính 

đối với trường hợp cung 

ứng dịch vụ thư trong phạm 

vi nội tỉnh 

Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép 

bưu chính đối với trường hợp 

cung ứng dịch vụ thư trong phạm 

vi nội tỉnh 

  

Cấp lại giấy phép bưu chính khi 

hết hạn đối với trường hợp cung 

ứng dịch vụ thư trong phạm vi 

nội tỉnh 

Cấp lại giấy phép bưu chính bị 

mất hoặc hư hỏng không sử dụng 

được đối với trường hợp cung 

ứng dịch vụ thư trong phạm vi 

nội tỉnh 

Cấp văn bản xác nhận thông báo 

hoạt động bưu chính 

Cấp lại văn bản xác nhận thông 

báo hoạt động bưu chính khi bị 

mất hoặc hư hỏng không sử dụng 

được 

Sở Văn hóa 

Thể thao và 

Du lịch 

Nghệ 

thuật 

biểu 

diễn. 

9 

Cấp giấy phép đơn vị tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật chuyên 

nghiệp thuộc địa phương mời 

diễn viên là người nước ngoài 

đang sinh sống tại Việt Nam 

biểu diễn nghệ thuật chuyên 

nghiệp 

Cấp giấy phép tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang cho các tổ chức 

thuộc địa phương  

Tiếp nhận thông báo tổ chức 

biểu diễn nghệ thuật, trình diễn 

thời trang  

  

Cấp giấy phép phê duyệt nội 

dung bản ghi âm, ghi hình ca 

múa nhạc, sân khấu cho các tổ 

chức thuộc địa phương 
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Cấp nhãn kiểm soát bản ghi âm, 

ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 

cho tổ chức thuộc địa phương  

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang 

cho các tổ chức thuộc địa 

phương  

Cấp giấy phép phát hành chương 

trình trên băng đĩa, phần mềm và 

trên các vật liệu khác 

Cấp giấy phép cho tổ chức, cá 

nhân Việt Nam thuộc địa 

phương ra nước ngoài biểu diễn 

nghệ thuật, trình diễn thời trang 

Cấp giấy phép cho đối tượng 

thuộc địa phương mời tổ chức, 

cá nhân nước ngoài vào biểu 

diễn nghệ thuật, trình diễn thời 

trang tại địa phương 

Cấp giấy phép tổ chức thi người 

đẹp, người mẫu trong phạm vi 

địa phương 

Quảng 

cáo. 
1 

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản 

phẩm quảng cáo trên bảng quảng 

cáo, băng rôn 

Tiếp nhận hồ sơ thông báo 

sản phẩm quảng cáo trên 

bảng quảng cáo, băng rôn 

Sở Giao 

thông vận 

tải 

Đường 

bộ 
78 

Công bố đưa bến xe hàng vào 

khai thác 

Cấp mới giấy phép đào tạo 

lái xe các hạng A1, A2, A3 

và A4. 

Công bố lại bến xe khách 

Đổi giấy phép lái xe do 

ngành Giao thông vận tải 

cấp. 

Đăng ký mở tuyến vận tải hành 

khách cố định liên tỉnh. Cấp phù hiệu, biển hiệu. 

Đăng ký mở tuyến vận tải hành 

khách cố định nội tỉnh. 

  

Công bố tuyến vận tải hành 

khách cố định liên tỉnh. 

Công bố tuyến vận tải hành 

khách cố định nội tỉnh. 

Đăng ký khai thác vận tải hành 

khách cố định liên tỉnh. 

Đăng ký điều chỉnh phương án 

khai thác vận tải hành khách cố 

định liên tỉnh. 

Đăng ký khai thác tuyến vận tải 
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hành khách cố định nội tỉnh. 

Đăng ký điều chỉnh phương án 

khai thác tuyến vận tải hành 

khách cố định nội tỉnh. 

Công bố đưa bến xe khách vào 

khai thác. 

Xác nhận tình trạng của xe ô tô 

tham gia kinh doanh vận tải. 

Chấp thuận xây dựng mới cơ sở 

đào tạo lái xe ô tô. 

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe 

ô tô. 

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe 

ô tô. 

Cấp lại giấy chứng nhận trung 

tâm sát hạch lái xe loại 1 và loại 

2. 

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất 

lần thứ hai trong thời hạn 02 

năm kể từ ngày cấp lại cho giấy 

phép lái xe bị mất lần thứ nhất. 

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất 

lần thứ ba trong thời hạn 02 năm 

kể từ ngày cấp lại cho giấy phép 

lái xe bị mất lần thứ hai. 

Thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình. 

Kiểm tra công tác nghiệm thu 

đưa công trình vào sử dụng. 

Cấp Giấy phép kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô. 

Đăng ký biểu trưng (logo) của xe 

taxi, màu sơn của xe buýt. 

Cấp phù hiệu, biển hiệu. 

Cấp Giấy chứng nhận giáo viên 

dạy thực hành lái xe 

Cấp giấy phép xe tập lái. 

Cấp mới giấy phép đào tạo lái xe 

các hạng A1, A2, A3 và A4. 

Cấp mới giấy chứng nhận trung 

tâm sát hạch lái xe loại 3 

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe 

các hạng A1, A2, A3 và A4 

Cấp lại giấy chứng nhận trung 

tâm sát hạch lái xe loại 3 
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Cấp Giấy phép lái xe cho người 

dự sát hạch lái xe lần đầu. 

Cấp giấy phép lái xe cho người 

dự sát hạch nâng hạng giấy phép 

lái xe lên hạng B2, C, D, E và 

các hạng F. 

Cấp lại Giấy phép lái xe cho 

người dự sát hạch, do giấy phép 

lái xe quá thời hạn sử dụng từ 3 

tháng trở lên. 

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất 

lần thứ nhất, còn thời hạn sử 

dụng hoặc quá thời hạn sử dụng 

dưới 3 tháng, còn hồ sơ gốc. 

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất 

lần thứ nhất, còn thời hạn sử 

dụng hoặc quá thời hạn sử dụng 

dưới 3 tháng, không còn hồ sơ 

gốc. 

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất 

lần thứ nhất, quá hạn sử dụng từ 

3 tháng đến dưới 01 năm, còn hồ 

sơ gốc. 

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất 

lần thứ nhất, quá hạn sử dụng từ 

3 tháng đến dưới 01 năm, không 

còn hồ sơ gốc. 

Cấp lại Giấy phép lái xe bị mất 

lần thứ nhất, quá hạn sử dụng từ 

01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc 

hoặc không còn hồ sơ gốc 

Cấp lại Giấy phép lái xe cho 

người dự sát hạch, do bị tước 

quyền sử dụng giấy phép lái xe 

không thời hạn. 

Đổi giấy phép lái xe do ngành 

Giao thông vận tải cấp. 

Đổi giấy phép lái xe quân sự do 

Bộ Quốc phòng cấp. 

Đổi giấy phép lái xe do ngành 

Công an cấp từ ngày 31/7/1995. 

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng 

lái xe của nước ngoài. 

Lập lại hồ sơ gốc cho người có 

giấy phép lái xe còn hạn sử 
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dụng. 

Đổi giấy phép lái xe do ngành 

Công an cấp trước ngày 

31/7/1995 bị hỏng. 

Đổi giấy phép lái xe hoặc bằng 

lái xe của nước ngoài cấp cho 

khách du lịch nước ngoài lái xe 

vào Việt Nam. 

Cấp Giấy phép thi công nút giao 

đấu nối vào quốc lộ, được Bộ 

GTVT ủy quyền cho địa phương 

quản lý. 

Chấp thuận xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ của quốc lộ đang khai thác, 

được Bộ GTVT ủy quyền cho 

địa phương quản lý (Dự án công 

trình thiết yếu xây dựng mới 

nhóm C và chưa đến mức lập dự 

án có liên quan đến đường được 

giao quản lý từ cấp IV trở 

xuống; Dự án công trình thiết 

yếu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp 

liên quan đến đường từ cấp III 

trở xuống). 

Gia hạn chấp thuận xây dựng 

công trình thiết yếu trong phạm 

vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ của quốc lộ 

đang khai thác, được Bộ GTVT 

ủy quyền cho địa phương quản 

lý (Dự án công trình thiết yếu 

xây dựng mới nhóm C và chưa 

đến mức lập dự án có liên quan 

đến đường được giao quản lý từ 

cấp IV trở xuống; Dự án công 

trình thiết yếu sửa chữa, cải tạo, 

nâng cấp liên quan đến đường từ 

cấp III trở xuống). 

Cấp Giấy phép thi công xây 

dựng công trình thiết yếu trong 

phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng 

giao thông đường bộ của quốc lộ 

đang khai thác, được Bộ GTVT 
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ủy quyền cho địa phương quản 

lý. 

Cấp Giấy phép thi công xây 

dựng công trình đường bộ trong 

phạm vi đất dành cho đường bộ 

đối với quốc lộ đang khai thác, 

được Bộ GTVT ủy quyền cho 

địa phương quản lý. 

Chấp thuận thiết kế và phương 

án tổ chức thi công điểm đấu nối 

tạm thời vào quốc lộ đang khai 

thác, được Bộ GTVT ủy quyền 

cho địa phương quản lý. 

Cấp Giấy phép thi công điểm 

đấu nối tạm thời vào quốc lộ 

đang khai thác, được Bộ GTVT 

ủy quyền cho địa phương quản 

lý. 

Chấp thuận xây dựng biển quảng 

cáo tạm thời trong phạm vi hành 

lang an toàn đường bộ của quốc 

lộ đang khai thác, được Bộ 

GTVT ủy quyền cho địa phương 

quản lý. 

Giấy phép thi công xây dựng 

biển quảng cáo tạm thời trong 

phạm vi hành lang an toàn 

đường bộ của quốc lộ đang khai 

thác, được Bộ GTVT ủy quyền 

cho địa phương quản lý. 

Cấp giấy phép đào đường đô thị 

các đoạn đường thuộc tuyến 

quốc lộ do Bộ Giao thông vận tải 

ủy thác và đường tỉnh lộ đi 

xuyên qua đô thị. 

Chấp thuận thiết kế và phương 

án tổ chức thi công của nút giao 

đấu nối vào quốc lộ, được Bộ 

GTVT ủy quyền cho địa phương 

quản lý. 

Cấp giấy phép thi công xây dựng 

công trình thiết yếu trong phạm 

vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ đối với đường 

quốc lộ nằm trong địa bàn tỉnh. 
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Chấp thuận xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ 

kết cấu hạ tầng giao thông đường 

bộ đối với đường quốc lộ nằm 

trong địa bàn của tỉnh đang khai 

thác. 

Cấp giấy phép thi công xây dựng 

công trình đường bộ trong phạm 

vi đất dành cho đường bộ đối với 

đường quốc lộ nằm trong địa bàn 

tỉnh đang khai thác. 

Giấy phép lưu hành xe bánh xích 

trên đường bộ. 

Giấy phép lưu hành xe quá tải 

trọng, xe quá khổ giới hạn, xe 

vận chuyển hàng siêu trường, 

siêu trọng trên đường bộ. 

Cấp Giấy phép liên vận Việt 

Nam – Lào đối với phương tiện 

vận tải phi thương mại là xe 

công vụ 

Cấp Giấy phép liên vận Việt 

Nam – Lào đối với phương tiện 

vận tải thương mại. 

Cấp Giấy phép liên vận Việt 

Nam – Lào đối với phương tiện 

vận tải phi thương mại là xe cá 

nhân. 

Cấp Giấy phép liên vận qua lại 

biên giới đường bộ Việt Nam – 

Campuchia (đối với phương tiện 

phi thương mại). 

Cấp chứng chỉ hành nghề kinh 

doanh dịch vụ thiết kế phương 

tiện giao thông đường bộ. 

Cấp lại chứng chỉ hành nghề 

kinh doanh dịch vụ thiết kế 

phương tiện giao thông đường 

bộ. 

Cấp đăng ký xe máy chuyên 

dùng có thời hạn. 

Đổi đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng. 

Di chuyển đi xe máy chuyên 

dùng. Trường hợp sang tên chủ 
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sở hữu ở khác tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương. 

Cấp giấy đăng xe máy chuyên 

dùng di chuyển đến. Trường hợp 

sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

Di chuyển đi đăng ký xe máy 

chuyên dùng. Trường hợp không 

thay đổi chủ sở hữu. 

Cấp giấy đăng xe máy chuyên 

dùng di chuyển đến. Trường hợp 

không thay đổi chủ sở hữu 

Xóa đăng ký xe máy chuyên 

dùng. Trong trường hợp thanh 

lý, bị mất, bán hoặc tái xuất ra 

nước ngoài. 

Cấp đăng ký xe máy chuyên 

dùng lần đầu. 

Cấp lại đăng ký, biển số xe máy 

chuyên dùng. 

Cấp đăng ký tạm thời xe máy 

chuyên dùng. 

Cấp đăng ký xe máy chuyên 

dùng. Trường hợp sang tên chủ 

sở hữu trong cùng một tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

  

Lý lịch 

tư pháp 
3 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 

công dân Việt Nam, người nước 

ngoài đang cư trú tại Việt Nam. 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp 

cho công dân Việt Nam, 

người nước ngoài đang cư 

trú tại Việt Nam. 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ 

quan tiến hành tố tụng (đối 

tượng là công dân Việt Nam, 

người nước ngoài cư trú tại Việt 

Nam)  

  

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, 

tổ chức chính trị - xã hội (đối 

tượng là công dân Việt Nam, 

người nước ngoài đang cư trú tại 

Việt Nam). 

Luật sư 30 
Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư 

(đối với trường hợp không được 

Đăng ký hành nghề của luật 

sư hành nghề với tư cách cá 
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miễn tập sự hành nghề luật sư có 

hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ 

hành nghề luật sư) 

nhân. 

Cấp giấy đăng ký hoạt động Văn 

phòng luật sư, Công ty luật trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên 

Thành lập văn phòng giao 

dịch của tổ chức hành nghề 

luật sư 

Cấp giấy đăng ký hoạt động của 

Công ty luật hợp danh hoặc 

Công ty luật trách nhiệm hữu 

hạn hai thành viên trở lên. 

  

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 

Chi nhánh của tổ chức hành 

nghề luật sư. 

Đăng ký hành nghề của luật sư 

hành nghề với tư cách cá nhân. 

Thành lập văn phòng giao dịch 

của tổ chức hành nghề luật sư 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

cho tổ chức hành nghề luật sư 

khi thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động. 

Thay đổi người đại diện theo 

pháp luật của Văn phòng luật sư, 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên. 

Thay đổi người đại diện theo 

pháp luật của công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, công ty hợp danh 

Hợp nhất công ty luật 

Sáp nhập công ty luật 

Chuyển đổi Công ty luật TNHH 

một thành viên chuyển đổi sang 

hình thức công ty luật TNHH hai 

thành viên trở lên hoặc Công ty 

luật TNHH hai thành viên 

chuyển đổi sang hình thức công 

ty luật TNHH một thành viên. 

Công ty luật TNHH chuyển đổi 

sang hình thức công ty luật hợp 

danh hoặc Công ty luật hợp danh 

có thể chuyển đổi sang hình thức 

công ty luật TNHH. 

Chuyển đổi Văn phòng luật sư 

thành Công ty luật 
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Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động 

của tổ chức hành nghề luật sư 

Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội 

nhiệm kỳ, phương án xây dựng 

Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen 

thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới 

của Đoàn luật sư 

Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn 

luật sư. 

Phê chuẩn kết quả Đại hội về bãi 

nhiệm và bầu mới hoặc bầu thay 

thế Chủ nhiệm, bầu bổ sung 

thành viên Ban chủ nhiệm, Hội 

đồng khen thưởng, kỷ luật của 

Đoàn luật sư 

Cấp Giấy đăng ký hoạt động của 

chi nhánh của Công ty luật nước 

ngoài tại Việt Nam. 

Cấp giấy đăng ký hoạt động 

Công ty luật TNHH 100% vốn 

nước ngoài, công ty luật TNHH 

dưới hình thức liên doanh tại 

Việt Nam. 

Cấp Giấy đăng ký hoạt động chi 

nhánh của tổ chức hành nghề 

luật sư nước ngoài tại Việt Nam. 

Cấp giấy đăng ký hoạt động 

Công ty luật hợp danh giữa tổ 

chức hành nghề luật sư nước 

ngoài và công ty luật hợp danh 

Việt Nam 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

cho chi nhánh của tổ chức hành 

nghế luật sư nước ngoài (do thay 

đổi nội dung Giấy phép thành 

lập chi nhánh). 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

cho công luật nước ngoài (do 

thay đổi nội dung Giấy phép 

thành lập Công ty luật nước 

ngoài). 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

cho chi nhánh của công ty luật 

nước ngoài (do thay đổi nội dung 

Giấy phép thành lập chi nhánh) 
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Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

cho chi nhánh Công ty luật nước 

ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy 

hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức 

khác. 

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 

Công ty luật (đối với trường hợp 

hợp nhất công ty luật nước 

ngoài) 

Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động 

cho Công ty luật nước ngoài (đối 

với trường hợp sáp nhập công ty 

luật) 

Cấp Giấy đăng ký hoạt động 

Công ty luật TNHH 100% vốn 

nước ngoài (đối với trường hợp 

chuyển đổi chi nhánh của tổ 

chức hành nghề luật sư nước 

ngoài thành công ty luật trách 

nhiệm hữu hạn 100% vốn nước 

ngoài tại Việt Nam) 

Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 

công ty luật Việt Nam (đối với 

trường hợp chuyển đổi công ty 

luật nước ngoài thành công ty 

luật Việt Nam) 

Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động 

của chi nhánh, công ty luật nước 

ngoài. 

Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

Thành 

lập và 

phát 

triển 

doanh 

nghiệp 

164 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm 

hữu hạn 02 thành viên trở lên 

thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

cá nhân) 

Đăng ký thành lập doanh 

nghiệp đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là tổ 

chức) 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm 

hữu hạn 02 thành viên trở lên 

thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

tổ chức) 

  

Chuyển đổi công ty cổ phần 

thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

cá nhân) 

Chuyển đổi công ty cổ phần 

thành công ty trách nhiệm hữu 
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hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

tổ chức) 

Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp (trường hợp bị mất, rách, 

nát, cháy…) 

Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động cho chi 

nhánh, văn phòng đại diện 

(trường hợp bị mất, rách, nát, 

cháy…) 

Đăng ký thay đổi địa chỉ chi 

nhánh doanh nghiệp tư nhân ở 

ngoài tỉnh 

Đăng ký thay đổi địa chỉ văn 

phòng đại diện doanh nghiệp tư 

nhân ở ngoài tỉnh 

Đăng ký thay đổi địa chỉ chi 

nhánh công ty trách nhiệm hữu 

hạn 02 thành viên trở lên ở ngoài 

tỉnh 

Đăng ký thay đổi địa chỉ văn 

phòng đại diện công ty trách 

nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở 

lên ở ngoài tỉnh 

Đăng ký thay đổi địa chỉ chi 

nhánh công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

cá nhân) ở ngoài tỉnh 

Đăng ký thay đổi địa chỉ văn 

phòng đại diện công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là cá nhân) ở ngoài 

tỉnh 

Đăng ký thay đổi địa chỉ chi 

nhánh công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

tổ chức) ở ngoài tỉnh 

Đăng ký thay đổi địa chỉ văn 

phòng đại diện công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là tổ chức) ở ngoài 

tỉnh 

Đăng ký thay đổi địa chỉ chi 

nhánh công ty cổ phần ở ngoài 
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tỉnh 

Đăng ký thay đổi địa chỉ văn 

phòng đại diện công ty cổ phần ở 

ngoài tỉnh 

Đăng ký thay đổi địa chỉ chi 

nhánh công ty hợp danh ở ngoài 

tỉnh 

Đăng ký thay đổi địa chỉ văn 

phòng đại diện công ty hợp danh 

ở ngoài tỉnh 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký thuế (không thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh) 

Đăng ký cấp đổi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp theo 

mẫu mới 

Đăng ký bổ sung thông tin trong 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

Đăng ký bổ sung thông tin trong 

giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp 

Đăng ký bổ sung thông tin trong 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động 

Đăng ký hiệu đính thông tin 

trong giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp 

Đăng ký hiệu đính thông tin 

trong giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động 

Đăng ký bổ sung, hiệu đính nội 

dung thông tin về Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và đăng ký thuế trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu 

công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là cá 

nhân). 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu 

công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là tổ 

chức). 
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Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với doanh nghiệp tư nhân 

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối 

với doanh nghiệp tư nhân 

Đăng ký hoạt động Văn phòng 

đại diện đối với doanh nghiệp tư 

nhân 

Đăng ký hoạt động địa điểm 

kinh doanh đối với doanh nghiệp 

tư nhân 

Đăng ký thay đổi ngành, nghề 

kinh doanh đối với doanh nghiệp 

tư nhân 

Đăng ký thay đổi trụ sở đối với 

doanh nghiệp tư nhân 

Đăng ký thay đổi tên đối với 

doanh nghiệp tư nhân 

Đăng ký thay đổi vốn đầu tư đối 

với doanh nghiệp tư nhân 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của chi nhánh đối 

với doanh nghiệp tư nhân 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của văn phòng đại 

diện đối với doanh nghiệp tư 

nhân 

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt 

động của địa điểm kinh doanh 

đối với doanh nghiệp tư nhân 

Tạm ngừng kinh doanh đối với 

doanh nghiệp tư nhân 

Giải thể doanh nghiệp đối với 

doanh nghiệp tư nhân 

Chấm dứt hoạt động của chi 

nhánh đối với doanh nghiệp tư 

nhân 

Chấm dứt hoạt động của văn 

phòng đại diện đối với doanh 

nghiệp tư nhân 

Chuyển đổi doanh nghiệp tư 

nhân thành công ty trách nhiệm 

hữu hạn 01 thành viên (chủ sở 

hữu là cá nhân) 

Chuyển đổi doanh nghiệp tư 

nhân thành công ty trách nhiệm 
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hữu hạn 02 thành viên trở lên 

Đăng ký thay đổi chủ doanh 

nghiệp trong trường hợp bán, 

tặng cho doanh nghiệp, chủ 

doanh nghiệp chết, mất tích đối 

với doanh nghiệp tư nhân 

Đăng ký thay đổi trụ sở chính 

đối với doanh nghiệp tư nhân ở 

ngoài tỉnh. 

Đăng ký chấm dứt hoạt động của 

địa điểm kinh doanh đối với 

doanh nghiệp tư nhân 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 02 thành viên trở lên 

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn 

02 thành viên trở lên 

Đăng ký hoạt động văn phòng 

đại diện đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở 

lên 

Đăng ký hoạt động địa điểm 

kinh doanh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở 

lên 

Đăng ký thay đổi ngành, nghề 

kinh doanh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở 

lên 

Đăng ký thay đổi trụ sở đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 02 

thành viên trở lên 

Đăng ký thay đổi tên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 02 

thành viên trở lên 

Đăng ký thay đổi người đại diện 

theo pháp luật đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn 02 thành 

viên trở lên 

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn 

02 thành viên trở lên 

Đăng ký thay đổi thành viên đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn 
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02 thành viên trở lên 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của chi nhánh đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn 

02 thành viên trở lên 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của văn phòng đại 

diện đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn 02 thành viên trở lên 

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt 

động của địa điểm kinh doanh 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 02 thành viên trở lên 

Thông báo tạm ngừng kinh 

doanh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở 

lên 

Giải thể doanh nghiệp đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 02 

thành viên trở lên 

Chấm dứt hoạt động của chi 

nhánh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 02 thành viên trở 

lên 

Chấm dứt hoạt động của văn 

phòng đại diện đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn 02 thành 

viên trở lên 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm 

hữu hạn 02 thành viên trở lên 

thành công ty cổ phần 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 02 thành viên trở lên sau khi 

chia doanh nghiệp. 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 02 thành viên trở lên sau khi 

tách doanh nghiệp 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 02 thành viên trở lên sau khi 

hợp nhất doanh nghiệp 

Đăng ký thay đổi doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 



 

Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kiên Giang                                    Phiên bản 1.0 

 

Trung tâm Tư vấn nghiệp vụ và Hỗ trợ đánh giá hiệu quả đầu tư CNTT 51 

 

hạn 02 thành viên trở lên sau khi 

sáp nhập doanh nghiệp 

Đăng ký chấm dứt hoạt động của 

địa điểm kinh doanh đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 02 

thành viên trở lên 

Đăng ký thay đổi trụ sở chính 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 02 thành viên trở lên ở ngoài 

tỉnh 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

cá nhân) 

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn 

01 thành viên (chủ sở hữu là cá 

nhân) 

Đăng ký hoạt động văn phòng 

đại diện đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là cá nhân) 

Đăng ký hoạt động địa điểm 

kinh doanh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là cá nhân) 

Đăng ký thay đổi ngành, nghề 

kinh doanh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là cá nhân) 

Đăng ký thay đổi trụ sở đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là cá 

nhân) 

Đăng ký thay đổi tên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là cá 

nhân) 

Đăng ký thay đổi người đại diện 

theo pháp luật đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn 01 thành 

viên (chủ sở hữu là cá nhân) 

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn 

01 thành viên (chủ sở hữu là cá 
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nhân) 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của chi nhánh đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn 

01 thành viên (chủ sở hữu là cá 

nhân) 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của văn phòng đại 

diện đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn 01 thành viên (chủ sở 

hữu là cá nhân) 

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt 

động của địa điểm kinh doanh 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

cá nhân) 

Thông báo tạm ngừng kinh 

doanh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là cá nhân) 

Giải thể doanh nghiệp đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là cá 

nhân) 

Chấm dứt hoạt động của chi 

nhánh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là cá nhân) 

Chấm dứt hoạt động của văn 

phòng đại diện đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn 01 thành 

viên (chủ sở hữu là cá nhân) 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm 

hữu hạn 01 thành viên (chủ sở 

hữu là cá nhân) thành công ty cổ 

phần 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm 

hữu hạn 01 thành viên (chủ sở 

hữu là cá nhân) thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn 02 thành 

viên trở lên 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

cá nhân) sau khi chia doanh 
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nghiệp 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

cá nhân) sau khi tách doanh 

nghiệp 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

cá nhân) sau khi hợp nhất doanh 

nghiệp 

Đăng ký thay đổi doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

cá nhân) sau khi sáp nhập doanh 

nghiệp 

Đăng ký chấm dứt hoạt động của 

địa điểm kinh doanh đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là cá 

nhân) 

Đăng ký thay đổi trụ sở chính 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

cá nhân) ở ngoài tỉnh 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

tổ chức) 

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn 

01 thành viên (chủ sở hữu là tổ 

chức) 

Đăng ký hoạt động văn phòng 

đại diện đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là tổ chức) 

Đăng ký hoạt động địa điểm 

kinh doanh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là tổ chức) 

Đăng ký thay đổi ngành, nghề 

kinh doanh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là tổ chức) 
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Đăng ký thay đổi trụ sở đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là tổ 

chức) 

Đăng ký thay đổi tên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là tổ 

chức) 

Đăng ký thay đổi người đại diện 

theo pháp luật đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn 01 thành 

viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn 

01 thành viên (chủ sở hữu là tổ 

chức) 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của chi nhánh đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn 

01 thành viên (chủ sở hữu là tổ 

chức) 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của văn phòng đại 

diện đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn 01 thành viên (chủ sở 

hữu là tổ chức) 

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt 

động của địa điểm kinh doanh 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

tổ chức) 

Thông báo tạm ngừng kinh 

doanh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là tổ chức) 

Giải thể doanh nghiệp đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là tổ 

chức) 

Chấm dứt hoạt động của chi 

nhánh đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn 01 thành viên 

(chủ sở hữu là tổ chức) 

Chấm dứt hoạt động của văn 

phòng đại diện đối với công ty 
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trách nhiệm hữu hạn 01 thành 

viên (chủ sở hữu là tổ chức) 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm 

hữu hạn 01 thành viên (chủ sở 

hữu là tổ chức) thành Công ty cổ 

phần 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm 

hữu hạn 01 thành viên (chủ sở 

hữu là tổ chức) thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn 02 thành 

viên trở lên 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

tổ chức) sau khi chia doanh 

nghiệp 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

tổ chức) sau khi tách doanh 

nghiệp 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

tổ chức) sau khi hợp nhất doanh 

nghiệp 

Đăng ký thay đổi doanh nghiệp 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

tổ chức) sau khi sáp nhập doanh 

nghiệp 

Đăng ký chấm dứt hoạt động của 

địa điểm kinh doanh đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 01 

thành viên (chủ sở hữu là tổ 

chức) 

Đăng ký thay đổi trụ sở chính 

đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn 01 thành viên (chủ sở hữu là 

tổ chức) ở ngoài tỉnh 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty cổ phần 

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối 

với công ty cổ phần 

Đăng ký hoạt động văn phòng 
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đại diện đối với công ty cổ phần 

Đăng ký hoạt động địa điểm 

kinh doanh đối với công ty cổ 

phần 

Đăng ký thay đổi ngành, nghề 

kinh doanh đối với công ty cổ 

phần 

Đăng ký thay đổi trụ sở đối với 

công ty cổ phần 

Đăng ký thay đổi tên đối với 

công ty cổ phần 

Đăng ký thay đổi người đại diện 

theo pháp luật đối với công ty cổ 

phần 

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối 

với công ty cổ phần 

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng 

lập đối với công ty cổ phần 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của chi nhánh đối 

với công ty cổ phần 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của văn phòng đại 

diện đối với công ty cổ phần 

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt 

động của địa điểm kinh doanh 

đối với công ty cổ phần 

Thông báo tạm ngừng kinh 

doanh đối với công ty cổ phần 

Giải thể doanh nghiệp đối với 

công ty cổ phần 

Chấm dứt hoạt động của chi 

nhánh đối với công ty cổ phần 

Chấm dứt hoạt động của văn 

phòng đại diện đối với công ty 

cổ phần 

Đăng ký chấm dứt hoạt động của 

địa điểm kinh doanh đối với 

công ty cổ phần 

Chuyển đổi công ty cổ phần 

thành công ty trách nhiệm hữu 

hạn 02 thành viên trở lên 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty cổ phần sau khi 

chia doanh nghiệp 
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Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty cổ phần sau khi 

tách doanh nghiệp 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty cổ phần sau khi 

hợp nhất doanh nghiệp 

Đăng ký thay đổi doanh nghiệp 

đối với công ty cổ phần sau khi 

sáp nhập doanh nghiệp 

Đăng ký thay đổi trụ sở chính 

đối với công ty cổ phần ở ngoài 

tỉnh 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty hợp danh 

Đăng ký hoạt động chi nhánh đối 

với công ty hợp danh 

Đăng ký hoạt động văn phòng 

đại diện đối với công ty hợp 

danh 

Đăng ký hoạt động địa điểm 

kinh doanh đối với công ty hợp 

danh 

Đăng ký thay đổi ngành, nghề 

kinh doanh đối với công ty hợp 

danh 

Đăng ký thay đổi trụ sở đối với 

công ty hợp danh 

Đăng ký thay đổi tên đối với 

công ty hợp danh 

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối 

với công ty hợp danh 

Đăng ký thay đổi thành viên đối 

với công ty hợp danh 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của chi nhánh đối 

với công ty hợp danh 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký hoạt động của văn phòng đại 

diện đối với công ty hợp danh 

Đăng ký thay đổi nội dung hoạt 

động của địa điểm kinh doanh 

đối với công ty hợp danh 

Thông báo tạm ngừng kinh 

doanh đối với công ty hợp danh 

Giải thể doanh nghiệp đối với 
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công ty hợp danh 

Chấm dứt hoạt động của chi 

nhánh đối với công ty hợp danh 

Chấm dứt hoạt động của văn 

phòng đại diện đối với công ty 

hợp danh 

Đăng ký chấm dứt hoạt động của 

địa điểm kinh doanh đối với 

công ty hợp danh 

Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

đối với công ty hợp danh sau khi 

hợp nhất doanh nghiệp 

Đăng ký thay đổi doanh nghiệp 

đối với công ty hợp danh sau khi 

sáp nhập doanh nghiệp 

Đăng ký thay đổi trụ sở chính 

đối với công ty hợp danh ở ngoài 

tỉnh 

Sở Lao động 

Thương 

binh và Xã 

hội  

Lĩnh 

vực 

việc 

làm 

22 

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp 

Cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài 

làm việc tại Việt Nam 

Giải quyết hưởng trợ cấp thất 

nghiệp 

Cấp lại giấy phép lao động 

cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt 

Nam 

Tạm dừng hưởng trợ cấp thất 

nghiệp 

  

Tiếp tục hưởng trợ cấp thất 

nghiệp 

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất 

nghiệp 

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất 

nghiệp (chuyển đi) 

Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất 

nghiệp (chuyển đến) 

Giải quyết hỗ trợ học nghề 

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc 

làm 

Thông báo về việc tìm kiếm việc 

làm hàng tháng 

Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ 

kỹ năng nghề để duy trì việc làm 

cho người lao động 

Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ 
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việc làm của doanh nghiệp hoạt 

động dịch vụ việc làm 

Cấp lại giấy phép hoạt động dịch 

vụ việc làm của doanh nghiệp 

hoạt động dịch vụ việc làm 

Gia hạn giấy phép hoạt động 

dịch vụ việc làm của doanh 

nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 

Cấp giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

Cấp lại giấy phép lao động cho 

người lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

Xác nhận người lao động nước 

ngoài không thuộc diện cấp giấy 

phép lao động 

Báo cáo nhu cầu sử dụng người 

lao động nước ngoài 

Báo cáo thay đổi nhu cầu sử 

dụng người lao động nước ngoài 

Đề nghị tuyển người lao động 

Việt Nam vào các vị trí công 

việc dự kiến tuyển người lao 

động nước ngoài 

Thành lập Trung tâm dịch vụ 

việc làm do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương quyết định 

thành lập 

Tổ chức lại, giải thể Trung tâm 

dịch vụ việc làm do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương quyết 

định 

Cấp huyện 

Vệ sinh 

an toàn 

thực 

phẩm 

và dinh 

dưỡng 

1 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm có nguy cơ cao 

Cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện vệ sinh an toàn 

thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm có nguy cơ cao 

Thành 

lập và 

hoạt 

5 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

Đăng ký thành lập hộ kinh 

doanh 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng   
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động 

của hộ 

kinh 

doanh 

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 

Thành 

lập và 

hoạt 

động 

của hợp 

tác xã 

19 

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 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; tên, địa 

chỉ, người đại diện chi nhánh, 

văn phòng đại diện 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 
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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 

Cấp xã Hộ tịch 26 

Đăng ký khai sinh. 

Liên thông các 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 

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị 

bỏ rơi. Đăng ký việc giám hộ 

Đăng ký khai sinh cho con ngoài 

giá thú. Đăng ký kết hôn. 

Đăng ký khai sinh quá hạn. 

  

Đăng ký lại việc sinh. 

Đăng ký khai tử. 

Đăng ký lại việc tử. 

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con. 

Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con 

có yếu tố nước ngoài ở khu vực 

biên giới. 

Đăng ký việc Giám hộ. 

Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc 

Giám hộ. 

Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi 

hộ tịch khác. 

Đăng ký kết hôn. 

Đăng ký lại việc kết hôn. 

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước 

ngoài ở khu vực biên giới 

Đăng ký kết hôn với đồng bào 

dân tộc thiểu số theo quy định tại 
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Nghị định số 32/2002/NĐ-CP 

ngày 27/3/2002 của Chính phủ 

về áp dụng Luật Hôn nhân và gia 

đình 

Đăng ký kết hôn theo Nghị quyết 

số 35/2000/QH10 của Quốc hội 

về việc thi hành Luật Hôn nhân 

gia đình (hôn nhân thực tế) 

Đăng ký việc thay đổi, cải chính 

hộ tịch cho người dưới 14 tuổi. 

Đăng ký việc bổ sung hộ tịch 

Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ 

tịch và các giấy tờ hộ tịch khác 

(không phải Sổ đăng ký khai 

sinh và Bản chính Giấy khai 

sinh). 

Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân. 

Cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân cho công dân Việt 

Nam cư trú trong nước để đăng 

ký kết hôn với người nước ngoài 

tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài ở nước ngoài. 

Đăng ký khai sinh khi có Quyết 

định công nhận việc nhận cha, 

mẹ, con của Sở Tư pháp 

Liên thông các 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 

Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

Liên thông các thủ tục hành 

chính về đăng ký khai sinh, cấp 

Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

 


