
Mức 3 Mức 4

1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Công tác Dân tộc X

2
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc 

thiểu số 
Công tác Dân tộc X

3
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo 

dục tiểu học (BGD-KHA-285397)

Giáo dục và đào tạo 

thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân

X

4
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội
Bảo trợ xã hội X

5 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, thay đổi nơi cư trú Bảo trợ xã hội X

6
Chấm dứt hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và hỗ trợ kinh phí 

mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội X

PHỤ LỤC DANH MỤC TTHC CHO PHÉP NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3,4 

(Ban hành Kèm theo Thông báo số 73/TB - UBND ngày 06/4/2021 của UBND phường Ninh Hà) 

STT Tên thủ tục hành chính  lĩnh vực



7
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng đối tượng 

bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội X

8

Thủ tục 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

Bảo trợ xã hội X

9

Thủ tục 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

Bảo trợ xã hội X

10
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ 

giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
Bảo trợ xã hội X

11
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác 

nhận khuyết tật
Bảo trợ xã hội X

12 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội X

13 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công X



14
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với 

cách mạng từ trần
Người có công X

15
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi 

người có công từ trần
Người có công X

16
Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người 

có công với cách mạng và con của họ
Người có công X

17
Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 

dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
Người có công X

18 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công X

19
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Người có công X

20
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến
Người có công X



21

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến 

đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng 

khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen 

của Chủ tịch UBND tỉnh

Người có công X

22 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Người có công X

23 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công X

24
Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề 

nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Người có công X

25 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công X

26
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành 

tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
Thi đua - khen thưởng X

27
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành 

tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Thi đua - khen thưởng X



28
Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia 

đình
Thi đua - khen thưởng X

29 Thủ tục xét tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Thi đua - khen thưởng X

30

Quy trình phối hợp giải quyết 02 thủ tục hành chính (xét tặng 

danh hiệu lao động tiên tiến và tặng giấy khen của Chủ tịch 

UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị) trên phần mềm 

một cửa điện tử đối với khen thưởng thường xuyên hàng năm

Thi đua - khen thưởng X

31
Cấp bản sao từ sổ gốc (Thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND cấp xã)
Chứng thực X

32 Đăng ký giám hộ Hộ tịch X

33

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 đối với 

trường hợp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa UBND cấp xã

Đất đai X

34
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân -Trường hợp không 

xác minh
Hộ tịch  X



35 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân -Trường hợp xác minh Hộ tịch X

36 Đăng ký khai sinh Hộ tịch X

37
Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh, Cấp thẻ 

bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Hộ tịch X

38
Liên thông các thủ tục hành chính Đăng ký khai sinh, Đăng 

ký thường trú, Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
Hộ tịch X

39
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân-

Trường hợp không xác minh
Hộ tịch X

40
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân-

Trường hợp xác minh
Hộ tịch X

41
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con-Trường 

hợp không xác minh
Hộ tịch X



42
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con-Trường 

hợp xác minh
Hộ tịch X

43 Đăng ký lại khai sinh -Trường hợp không xác minh Hộ tịch X

44 Đăng ký lại khai sinh -Trường hợp  xác minh Hộ tịch X

45 Đăng ký khai tử Hộ tịch X

46 Đăng ký lại khai tử -Trường hợp không xác minh Hộ tịch X

47 Đăng ký lại khai tử -Trường hợp xác minh Hộ tịch X

48 Đăng ký  nhận cha, mẹ, con-Trường hợp không xác minh Hộ tịch X



49 Đăng ký  nhận cha, mẹ, con-Trường hợp xác minh Hộ tịch X

50 Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch X

51
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch (Thuộc thẩm quyền giải quyết 

của UBND cấp xã)
Hộ tịch X

52 Thay đổi, cải chính hộ tịch(Trường hợp không  xác minh) Hộ tịch X

53 Thay đổi, cải chính hộ tịch (Trường hợp xác minh) Hộ tịch X

54 Bổ sung hộ tịch Hộ tịch X


