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HUYỆN VẠN NINH                                                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC  

                                THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN 

 

 

TT Các lĩnh vực/ thủ tục hành chính Quyết định Trang 

I Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (35)  1-4 

A Thủy sản (05)   

1 
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá có công suất dưới 20CV (bị 

mất, rách, hư hỏng) 

Quyết định số 1245/QĐ-

UBND ngày 11/5/2010  

của UBND tỉnh Khánh Hòa 

2 

Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản và giấy chứng nhận đăng 

ký tàu cá theo hình thức sang nhượng cho tàu cá có công suất 

dưới 20CV 

3 
Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản cho tàu cá có công 

suất dưới 20CV 

4 
Cấp lại giấy phép khai thác thủy sản do bị mất, cũ, rách cho tàu 

cá có công suất dưới 20CV 

5 
Cấp đổi giấy phép khai thác thủy sản (đổi nghề, đã gia hạn 03 

lần) cho  tàu cá có công suất dưới 20CV 

B Lâm nghiệp (19)  

6 

Cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng 

vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với các chủ rừng 

là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Quyết định số 2990/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa 7 

Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích 

đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư thôn 

8 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi động vật rừng thông 
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 thường vì mục đích thương mại 

9 
Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông 

thường vì mục đích thương mại 

10 Xác nhận mẫu vật khai thác là động vật rừng thông thường 

11 

Thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn 

được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc 

được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn 

gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê 

hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng 

hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại 

rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện 

12 Đóng dấu búa kiểm lâm 

13 Cấp giấy phép vận chuyển gấu 

14 

Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, 

cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng 

tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch 

thu 

15 Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân 

16 Thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân 

17 
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng 

động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) 

18 
Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu 

tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 

19 
Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong 

rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

20 

Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ 

không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ 

theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia 

đình, cá nhân, cộng đồng 

21 
Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công 

trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, 
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UBND cấp xã quyết định đầu tư) 

22 

Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh 

(đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp 

huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) 

23 
Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối 

với hộ gia đình, cá nhân 

24 Khoán công việc và dịch vụ 

C Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn (06)   

25 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh 

Quyết định số 2990/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018  

của UBND tỉnh Khánh Hòa 

26 Bố trí ổn định dân cư trong huyện 

27 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

28 Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

29 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại 

30 Hỗ trợ dự án liên kết 

Quyết định số 340/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

D Thủy lợi (05)  

31 
Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình 

thủy lợi do UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt) 

Quyết định số 2990/QĐ-UBND 

ngày 05/10/2018  

của UBND tỉnh Khánh Hòa 

32 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy 

trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND 

huyện 

Quyết định số 340/QĐ-UBND 

ngày 30/01/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

33 
Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, 

hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

34 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công 

trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền 

của UBND huyện ( trên địa bàn từ 02 xã trở lên) 

35 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn 

cấp thuộc thẩm quyền của UBND huyện ( trên địa bàn từ 02 xã 
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trở lên). 

 

II 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (40) 

 
 

4-6 

1 
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành 

lập trường trung học cơ sở tư thục 

Quyết định số 1713/QĐ-UBND 

ngày 18/6/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa  

 

2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục 

3 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 

4 Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở 

5 Giải thể trường trung học cơ sở 

6 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú 

7 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 

8 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú 

9 chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú 

10 
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường 

tiểu học tư thục 

11 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 

12 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 

13 Sáp nhập, chia tách trường tiểu học 

14 
Giải thể trường tiểu học ( theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề 

nghị thành lập trường tiểu học) 

15 Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng 

16 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 

17 
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu 

học, trung học cơ sở 

18 
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất 

là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 

19 

Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập 

hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà 

trẻ tư thục 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538250
http://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/08/quyet-inh-so-1713q-ubnd-ngay-1862018.html
http://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/08/quyet-inh-so-1713q-ubnd-ngay-1862018.html
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538249
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538248
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538247
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538246
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538245
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538244
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538242
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538241
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538240
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538239
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538238
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538237
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538235
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538234
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538233
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20 
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động 

giáo dục 

21 
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động 

giáo dục trở lại 

22 Sáp nhập, chia tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 

23 
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu 

cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 

24 
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, 

học thêm đối với cấp trung học cơ sở 

25 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

26 Quy trình đánh giá, xếp loại “ cộng đồng học tập” cấp xã 

27 Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn mức chất lượng tối thiểu 

28 
chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo 

dục mầm non công lập 

29 
Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo 

dục mầm non dân lập 

30 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 

31 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 

32 chuyển trường đối với học sinh tiểu học 

33 

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học 

tại các trường tiểu học , trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó 

khăn 

34 
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh 

trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người 

35 
Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học 

tập riêng cho người khuyết tật học tại cơ sở giáo dục 

36 
Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học 

sinh, sinh viên 

37 Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú 

38 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538231
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538230
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538229
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538228
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538227
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538226
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538225
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538224
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538223
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538222
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538221
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538219
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538218
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538217
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538216
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538215
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39 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ  

40 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo  

Quyết định số 1426/QĐ-UBND 

ngày 23/05/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

III Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (13)  5 – 7 

A Môi Trường (02) 
Quyết định số 933/QĐ-UBND 

ngày 11/4/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 

 

1  Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường 

      2 Đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản 

B Tài nguyên nước (01) 

     3 Đăng ký khai thác nước dưới đất 

C Đất đai (10)  

4 
Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện 

Quyết định số 416/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 

5 
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế  

(Trường hợp xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp) 

6 
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế  

(Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận) 

7 

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 của hộ gia đình, cá nhân, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam 

8 

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 hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam 

định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=538212
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=524816
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=447026
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=496851&Keyword=X%C3%A1c%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%81%20%C3%A1n%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20%C4%91%C6%A1n%20gi%E1%BA%A3n&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20T%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20v%C3%A0%20M%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=447043
https://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/03/quyet-inh-so-416q-ubnd-ngay-05022018.html
https://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/03/quyet-inh-so-416q-ubnd-ngay-05022018.html
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=508058
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425352
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425352
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425352
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425352
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425352
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425352
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425355
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425355
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425355
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425355
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9 Giao đất, cho thuê đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử 

dụng đất 

 

10 

Cấp Giấy chứng nhận cho người trúng đấu giá quyền sử dụng 

đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền hoặc cho 

thuê đất 

11 

Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho 

cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

12 

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

nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp 

chuyển mục đích sử dụng đất nguyên thửa) 

13 

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

nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp 

chuyển mục đích sử dụng đất tách thửa) 

IV Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (21)  7-8 

A Văn hóa (15)   

1 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Quyết định số  249/QĐ-

UBND ngày 20/01/2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 

Hòa 
2 Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị” 

3 Công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương  

Quyết định số  1082/QĐ-

UBND  ngày 27/4/2016  của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 

Hòa và Quyết định 

17/2017/QĐ-UBND ngày 

06/10/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 

4 
Công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “ Ấp văn hóa”, 

“Bản văn hóa” và tương đương 

5 
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 

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

6 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke 

7 Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 

8 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 

9 
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến 

dưới 2.000 bản 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425359
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425359
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425377
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425377
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=425377
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=507336
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=507336
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=507336
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=505582
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=505582
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=479962
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=479961
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=479961
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=479957
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=479954
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=479954
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=479952
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=479952
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=294489&Keyword=Karaoke&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=294497&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10969&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=294498&Keyword=&filter=1&tthcLinhVuc=10969&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=294451&Keyword=%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20th%C6%B0%20vi%E1%BB%87n%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20c%C3%B3%20v%E1%BB%91n%20s%C3%A1ch%20ban%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%E1%BB%AB%201.000%20%C4%91%E1%BA%BFn%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%202.000%20b%E1%BA%A3n&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=294451&Keyword=%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20th%C6%B0%20vi%E1%BB%87n%20t%C6%B0%20nh%C3%A2n%20c%C3%B3%20v%E1%BB%91n%20s%C3%A1ch%20ban%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%E1%BB%AB%201.000%20%C4%91%E1%BA%BFn%20d%C6%B0%E1%BB%9Bi%202.000%20b%E1%BA%A3n&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch


 8 

10 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình 
 

11 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình 

12 
 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lực gia đình 

13 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình 

14 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký h.động của c/sở tư vấn về phòng, chống 

bạo lực gia đình 

15 
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, 

chống bạo lực gia đình 

B Viễn thông và Internet (Thông tin truyền thông) (04)  

16 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng 

Quyết định số 2906/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa. 

 

17 
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

18 
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng 

19 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động  điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng 

C Xuất bản (Thông tin truyền thông) (02)  

20 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Quyết định số  1874/QĐ-UBND 

ngày 29/6/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 21 Thay đổi thông tin khai báo dịch vụ photocopy 

V Lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội (64) 
 

8-11 

*** TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện (28)  

A Người có công (02)   

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293929&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293929&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293931&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293931&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293933&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293933&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293936&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293936&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293939&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293939&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293941&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=293941&Keyword=b%E1%BA%A1o%20l%E1%BB%B1c%20gia%20%C4%91%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20V%C4%83n%20h%C3%B3a,%20Th%E1%BB%83%20thao%20v%C3%A0%20Du%20l%E1%BB%8Bch
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=334338&Keyword=C%E1%BA%A5p%20gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91i%E1%BB%83m%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20tr%C3%B2%20ch%C6%A1i%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=334338&Keyword=C%E1%BA%A5p%20gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91i%E1%BB%83m%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20tr%C3%B2%20ch%C6%A1i%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=339510&Keyword=C%E1%BA%A5p%20gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91i%E1%BB%83m%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20tr%C3%B2%20ch%C6%A1i%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=339510&Keyword=C%E1%BA%A5p%20gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91i%E1%BB%83m%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20tr%C3%B2%20ch%C6%A1i%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=339515&Keyword=C%E1%BA%A5p%20gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91i%E1%BB%83m%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20tr%C3%B2%20ch%C6%A1i%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=339515&Keyword=C%E1%BA%A5p%20gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91i%E1%BB%83m%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20tr%C3%B2%20ch%C6%A1i%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=339517&Keyword=C%E1%BA%A5p%20gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91i%E1%BB%83m%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20tr%C3%B2%20ch%C6%A1i%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=339517&Keyword=C%E1%BA%A5p%20gi%E1%BA%A5y%20ch%E1%BB%A9ng%20nh%E1%BA%ADn%20%C4%91%E1%BB%A7%20%C4%91i%E1%BB%81u%20ki%E1%BB%87n%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91i%E1%BB%83m%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20tr%C3%B2%20ch%C6%A1i%20%C4%91i%E1%BB%87n%20t%E1%BB%AD%20c%C3%B4ng%20c%E1%BB%99ng&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Th%C3%B4ng%20tin%20v%C3%A0%20Truy%E1%BB%81n%20th%C3%B4ng
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=344506
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=344508
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1 
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm 

viếng mộ liệt sĩ  
Quyết định số 2127/QĐ-

UBND ngày 26/7/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 

Hòa 
2 

Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp 

chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng  

B Lĩnh vực an toàn lao động (01)  

Quyết định số 1428/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

      3 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu 

vực không có hợp đồng lao động 

     C Lĩnh vực Bảo vệ chăm sóc trẻ em (02)  

4 
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly 

trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 

Quyết định số 2127/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

5 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 

Quyết định số 1066/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

D Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (14)  

6 

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm 

quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 
 

7 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

8 
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo 

vệ khẩn cấp 

Quyết định 2127/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

9 
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi 

cư trú mà không có người thân thích chăm sóc 

Quyết định 1066/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

10 

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

Quyết định số 382/QĐ-

UBND ngày 01/02/2018 

 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=261512&Keyword=BLD-286183-TT&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=261512&Keyword=BLD-286183-TT&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=261513&Keyword=BLD-286184-TT&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=261513&Keyword=BLD-286184-TT&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=343799&Keyword=B-BLD-286240-TT&filter=1&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20Binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=522613
https://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/03/quyet-inh-so-382q-ubnd-ngay-01022018.html
https://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/03/quyet-inh-so-382q-ubnd-ngay-01022018.html
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11 

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập 

đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền 

thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 

12 
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền 

thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. 

13 

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Phòng Lao động – Thương binh và xã 

hội. 

14 

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp 

xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội cấp 

15 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 

16 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 

17 
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 

hội cấp huyện 

18 
Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp 

huyện 

19 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện 

E Lĩnh vực lao động tiền lương (02) 

23 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động Quyết định số 1606/QĐ-UBND 

ngày 06/06/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 24 Giải thể tranh chấp lao động tập thể về quyền 

F Lĩnh vực Phòng, chống tệ nạn xã hội (02)  

25 
Hỗ trợ văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn 

nhân Quyết định số 3569/QĐ-UBND 

ngày 27/11/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 26 

Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở dạy nghề 

và giải quyết việc làm đối với người không tự nguyện nhưng có 

khả năng tái nghiện cao 

http://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/08/quyet-inh-so-1606q-ubnd-ngay-06062018.html
http://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/08/quyet-inh-so-1606q-ubnd-ngay-06062018.html
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G Lĩnh vực quản lý lao động người nước ngoài (01 )  

27 

Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc 

thiểu số, người thuộc hộ nghèo, thân nhân người có công với 

cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 

Quyết định số 1064/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

H Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp (04)  

28 
Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
Quyết định số 1195/QĐ-UBND 

ngày 04/5/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 

29 

Miễn nhiệm Chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

30 

Cách chức Chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

31 

Cấp chính sách nội trú cho sinh viên tham gia chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 

Quyết định số 2127/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

*** TTHC LIÊN THÔNG (36)  11-14 

A 
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (07) 

 
 

 

1 

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). 

 

 

- Quyết định số 2127/QĐ-

UBND ngày 26/7/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 

Hòa 

 

 

- Quyết định số 478/QĐ-UBND 

ngày 20/02/2019 chủa Chủ tịch 

      2 

 

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi 

cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

 

3 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi 

cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
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4 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ 

giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

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. 

6 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ 

trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 

7 

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi 

cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh 

B Lĩnh vực Người có công (29) 

Quyết định 3554/QĐ-UBND 

ngày 23/11/2016 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa 

8 Trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng 

9 Trợ cấp hàng tháng đối với người có công giúp đỡ cách mạng 

10 
Trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần khi người có công với 

cách mạng từ trần 

11 
Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công 

với cách mạng từ trần 

12 Mua bảo hiểm y tế cho người có công 

13 
Cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho người có công 

cách mạng 

14 
Giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có 

công với cách mạng và con của họ 

15 
Trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người 

có công với cách mạng 

16 
Giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như 

thương binh 

17 
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học 

18 
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 

19 Giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát 
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20 

Giải quyết chế độ cho người hoạt động cách mạng hoặc hoạt 

động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đối với trường hợp đã 

hưởng trợ cấp một lần 

21 

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

kháng chiến bị địch bắt tù, đày đối với trường hợp chưa hưởng 

trợ cấp một lần 

22 
Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân 

tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế 

23 

Giải quyết 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 

24 

Giải quyết hưởng chế độ một lần đối với một số đối tượng trực 

tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được 

hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, hiện đã về gia 

đình 

25 

Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng 

trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa 

được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

26 

Giải quyết hưởng chế độ mai táng phí đối với một số đối tượng 

trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa 

được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. 

27 

Giải quyết chế độ chính sách đối với người tham gia chiến tranh 

bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn 

Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi 

việc. 

28 
Trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia nước bạn 

Lào, Campuchia 

29 
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến 

30 
Xét duyệt và đề nghị truy tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng 
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31 
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp truy tặng hoặc tặng 

danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

32 

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia 

kháng chiến được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 

Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh 

33 Cấp lại giấy chứng nhận cho người có công với cách mạng 

34 Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công 

35 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ 

36 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ 

VI Lĩnh vực Nội vụ (44)  14-17 

A Bảo trợ xã hội (06)   

1 
Cho phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt 

động trên phạm vi cấp huyện  

Quyết định số 2469/QĐ-UBND 

ngày 09/9/2015 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

2 
Cho phép thay đổi Giám đốc cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 

hoạt động trên phạm vi cấp huyện 

3 
Cho phép thay đổi trụ sở cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập 

hoạt động trên phạm vi cấp huyện 

4 
Cho phép thay đổi tên cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập hoạt 

động trên phạm vi cấp huyện 

5 
Cho phép thay đổi Quy chế hoạt động cơ sở bảo trợ xã hội ngoài 

công lập hoạt động trên phạm vi cấp huyện  

6 
Cho phép giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập hoạt 

động trên phạm vi cấp huyện. 

B Tín ngưỡng, tôn giáo (08)  

7 
Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định 

tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo 
Quyết định 931/QĐ-UBND 

ngày 06/4/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 8 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức 
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có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện  

 

9 

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với 

tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một 

huyện 

10 

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn 

giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một 

huyện 

11 

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn 

giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt 

động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện 

12 
Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm 

hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 

13 

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn 

giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một 

huyện 

14 

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã 

nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở 

tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc 

C Thi đua, khen thưởng (09)  

15 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 

 

Quyết định 2404/QĐ-UBND 

ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa 

16 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành 

tích đột xuất 

17 
Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” của Chủ tịch 

UBND huyện 

18 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen 

thưởng đối ngoại 

19 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thi đua theo đợt, chuyên đề 
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20 Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" 

21 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen 

thưởng cho gia đình 

22 
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành 

tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 

23 Tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân ngoài khu vực nhà nước 

D Tổ chức phi Chính phủ (18)  

24 Công nhận Ban vận động thành lập Hội 

 

Quyết định số 3856/QĐ-UBND 

ngày ngày 23/11/2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 

25 Thành lập Hội 

26 Phê duyệt Điều lệ Hội 

27 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội 

28 Đổi tên Hội 

29 Hội tự giải thể 

30 Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội 

31 Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

32 
Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên 

Hội đồng quản lý quỹ 

33 Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ 

34 
Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ ( sửa đổi, bổ 

sung) quỹ 

35 Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

36 
Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt 

động 

37 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ 

38 Đổi tên quỹ 

39 Quỹ tự giải thể 

40 Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ 
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thập đỏ bị tai tiếng dẫn đến thiệt hại về sức khỏe 

41 
Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt 

động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe. 

E Tổ chức bộ máy nhà nước (03 )  

42 Thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 
Quyết định số 3856/QĐ-UBND 

ngày ngày 23/11/2018 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 

43 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 

44 Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 

VII Lĩnh vực Tài  chính – Kế hoạch (31)  17-19 

A Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh (05)   

1 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh – giấy chứng nhận 

đăng ký thuế  
- Quyết định số 4009/QĐ-

UBND ngày 28/12/2017 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số 1863/QĐ-

UBND ngày 29/6/2016 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 

2 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh – đăng ký 

thuế 

3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh  

4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

5 
Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh – cấp 

lại giấy chứng nhận đăng ký thuế 

B Hợp tác xã (19)  

6 Đăng ký hợp tác xã  

 

 

 

 

 

 

 

- Quyết định số 1260/QĐ-

7 
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 

8 

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 

9 Đăng ký khi hợp tác xã chia 

10 Đăng ký khi hợp tác xã tách 
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11 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất UBND ngày 10/5/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 

Hòa 

- Quyết định số 4009/QĐ-

UBND ngày 28/12/2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 

Hòa 

 

 

12 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 

13 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) 

14 
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện 

hợp tác xã (khi bị mất) 

15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 

16 
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện 

hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 

17 
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường 

hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 

18 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã  

20 
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh 

nghiệp của hợp tác xã 

21 
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

22 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã 

23 

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) 

24 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

C Lựa chọn đấu thầu ( lựa chọn nhà đầu tư)  (02)  

25 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư Quyết định số 4009/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 26 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư 

D Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu (02)  
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27 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Quyết định số 4009/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 28 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu 

E Quản lý công sản (3)  

29 Mua hóa đơn lẻ Quyết định số 1393/QĐ-UBND 

ngày 23/5/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 

30 Mua quyển hóa đơn 

31 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 

VIII Lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng ( 40)  19-22 

A Quy hoạch kiến trúc ( 03 )   

1 

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 
Quyết định số 3988/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 

2 

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 daonh thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 

3 
Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý 

B Xây dựng (06)  

4 

Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật/ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/ thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh ( trường hợp thiết 

kế 1 bước)  
Quyết định số 3988/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 

5 Cấp giấy phép xây dựng công trình  

6 Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ  

7 Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình  

8 Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=524311
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=524309
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=524307
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511977
http://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/03/quyet-inh-so-689q-ubnd-ngay-1332018-cua.html
http://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/03/quyet-inh-so-689q-ubnd-ngay-1332018-cua.html
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511976
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511974
http://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/03/quyet-inh-so-3988q-ubnd-ngay-27122017.html
http://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/03/quyet-inh-so-3988q-ubnd-ngay-27122017.html
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9 Gia hạn, cấp lại giấy phép chặt, hạ, dịch chuyển cây xanh. 

C Hạ tầng kỹ thuật (01)  

10 Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 
Quyết định số 3988/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2017 

D Nhà ở (01 )  

11 
Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp 

huyện 

Quyết định số 3988/QĐ-UBND 

ngày 27/12/2017 

F Đường thủy nội địa (09)  

12 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện 

thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 

Quyết định số 3087/QĐ-UBND 

ngày 16/10/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

13 

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển 

quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng 

ký phương tiện 

 

14 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 

 

 

15 Xóa đăng ký phương tiện 

16 
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác 

trên đường thủy nội địa 

17 
Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường 

thủy nội địa    

18 
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan 

đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 

19 
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu 

phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện     

20 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay 

đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương 

tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác     

G Hạ tầng giao thông (05)  
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21 

Cấp giấy phép thi công công trình trong phạm vi đất dành cho 

đường bộ của hệ thống đường đô thị thuộc thẩm quyền của 

UBND cấp huyện quản lý 
Quyết định 566/2013/QĐ-

UBND ngày 28/02/2013 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa 
22 

Cấp giấy phép thi công cải tạo vỉa hè đối với đường đô thị thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý 

23 

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào 

mục đích giao thông để thực hiện: Tuyên truyền chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, điểm trông, giữ 

xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; điểm 

trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công 

công trình của hộ gia đình. Quyết định số 04/2015/QĐ-

UBND ngày 30/3/2015 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

24 

Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường không 

vào mục đích giao thông đối với: Điểm trông, giữ xe ô tô phục 

vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; điểm trung 

chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi trường 

đô thị. 

25 
Cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường 

để trông, giữ xe có thu phí 

H Công thương (15)  

26 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

Quyết định số 689/QĐ-

UBND ngày 13/3/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 

Hòa 

27 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

28 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

29 
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

30 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

31 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

32 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511977
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511976
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511974
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511973
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511973
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511972
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511972
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511970
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511970
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511967
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huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

33 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên 

địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

34 
Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

35 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 

36 Cấp sửa đổi, bổ sung Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

37 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu 

38 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai  Quyết định số 3128/QĐ-

UBND ngày 19/10/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 

Hòa 

39 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

40 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 

IX Lĩnh vực Tư pháp (33 )  22-24 

A Chứng thực (12)   

1 Cấp bản sao từ sổ gốc 

Quyết định số 1530/QĐ-

UBND ngày 01/6/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh 

Hòa. 

 

 

 

2 
Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ 

chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

3 

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do 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 

4 

 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 thể ký, không thể điểm chỉ được) 

5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 

6 Sửa lỗi sai trong hợp đồng, giao dịch 

7 
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã 

được chứng thực 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511967
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511966
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511966
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511955
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511955
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511943
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511935
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=511932
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537299
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537299
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537295
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537295
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537295
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537296
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537297
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537298
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537298
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8 
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên 

dịch thuật của Phòng Tư pháp 

9 
Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là 

cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp 

10 
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động 

sản 

11 
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là 

động sản 

12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản 

B Hộ tịch (16)  

13 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch 

Quyết định số 1191/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2017 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 

14 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài 

15 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 

16 
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân 

17 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 

18 

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) 

19 

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân 

Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài 

20 
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 

21 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

22 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài 

23 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537300
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537300
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537301
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537301
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537305
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537305
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537303
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537303
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=537304
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429205
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429203
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429201
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429200
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429200
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429192
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429187
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429187
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429187
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429187
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429186
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429186
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429186
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429177
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429177
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429173
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429102
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429100
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24 
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố 

nước ngoài 

25 
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 

26 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 

27 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

28 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

C Bồi thường (02 )   

29 Thủ tục Phục hồi danh dự Quyết định số 3271/QĐ-UBND 

ngày 30/10/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 30 
Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người 

thi hành công vụ gây thiệt hại 

D Phổ biến GDPL (02)  

31 Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật  

Quyết định số 315/QĐ-UBND 

ngày 26/01/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 
32 Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật 

E Hòa giải cơ sở (01)  

32 

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh 

hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 

 

Quyết định số 2953/QĐ-UBND 

ngày 04/10/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

X Lĩnh vực Y tế (04) 
 

 
24-25 

1 
Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối 

với tổ chức thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 
Quyết định số 3096/QĐ-UBND 

ngày 17/10/2018  của Chủ tịch 

UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 

2 
Thủ tục cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối 

với cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429098
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429098
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429097
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429095
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429092
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=429089
https://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/03/quyet-inh-so-315q-ubnd-ngay-26012018.html
https://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/03/quyet-inh-so-315q-ubnd-ngay-26012018.html
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=556839
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=556839
http://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2017/10/quyet-inh-so-1310q-ubnd-ngay-17052016.html
http://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2017/10/quyet-inh-so-1310q-ubnd-ngay-17052016.html
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3 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cho các đối tượng được 

quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYTngày 11 

tháng 12 năm 2014 và cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do 

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh có quy mô kinh doanh trên 200 suất ăn/lần phục vụ) 

 

4 

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (cho các đối tượng 

được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-

BYTngày 11 tháng 12 năm 2014 và cho cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh có quy mô kinh doanh trên 200 suất ăn/lần 

phục vụ) 

XI Lĩnh vực Thanh tra (10)  25 

A Khiếu nại, tố cáo (05) 

Quyết định số 474/QĐ-UBND 

ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa 

 

 

1 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện 

2 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện 

3 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện 

4 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện 

5 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện 

B Phòng, chống tham nhũng (05) 

1 Thủ tục Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập 

2 Thủ tục Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập 

3 Thủ tục Xác minh tài sản, thu nhập 

4 Thủ tục Tiếp nhận yêu cầu giải trình 

5 Thủ tục Thực hiện việc giải trình 

  Tổng cộng:   335 TTHC 
 

 

 
 

https://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/02/quyet-inh-so-474q-ubnd-ngay-09022018.html
https://thutuchanhchinhcamlam.blogspot.com/2018/02/quyet-inh-so-474q-ubnd-ngay-09022018.html
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=513400
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=513399
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506689
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506686
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?tthcDonVi=Kh%C3%A1nh%20H%C3%B2a&ItemID=506682
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506439&Keyword=Th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20vi%E1%BB%87c%20k%C3%AA%20khai%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n,%20thu%20nh%E1%BA%ADp&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20tra%20Ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506450&Keyword=C%C3%B4ng%20khai%20b%E1%BA%A3n%20k%C3%AA%20khai%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n,%20thu%20nh%E1%BA%ADp&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20tra%20Ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506452&Keyword=X%C3%A1c%20minh%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n,%20thu%20nh%E1%BA%ADp&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20tra%20Ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506558&Keyword=Ti%E1%BA%BFp%20nh%E1%BA%ADn%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20tr%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20tra%20Ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=506560&Keyword=Th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20vi%E1%BB%87c%20gi%E1%BA%A3i%20tr%C3%ACnh&filter=1&tthcDonVi=Thanh%20tra%20Ch%C3%ADnh%20ph%E1%BB%A7
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