
I SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 1

1 0

1 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 đến dưới 2.000 bản 1.001723.000.00.00.H42 x

II SỞ TÀI CHÍNH 2 13

2 13

1
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong 

trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư
1.005416.000.00.00.H42 x

2 Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 1.005417.000.00.00.H42 x

3
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, 

sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước.
1.005420.000.00.00.H42 x

4
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại 

các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.
1.005421.000.00.00.H42 x

5 Quyết định điều chuyển tài sản công 1.005422.000.00.00.H42 x

6 Quyết định bán tài sản công 1.005423.000.00.00.H42 x

7
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 

Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ
1.005424.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực Gia đình

MÃ SỐ TTHC Ghi chúMức 4Mức 3Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chínhSTT

Lĩnh vực quản lý công sản

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Phụ 

DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CẤP HUYỆN

DANH MỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 900 /QĐ-UBND ngày 11 /12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình)

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG TỈNH NINH BÌNH
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MÃ SỐ TTHC Ghi chúMức 4Mức 3Tên dịch vụ công/Thủ tục hành chínhSTT

8 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công 1.005425.000.00.00.H42 x

9 Quyết định thanh lý tài sản công 1.005426.000.00.00.H42 x

10 Quyết định tiêu hủy tài sản công 1.005427.000.00.00.H42 x

11 Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại. 1.005428.000.00.00.H42 x

12 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công 1.005429.000.00.00.H42 x

13 Mua quyển hóa đơn 1.005434.000.00.00.H42 x

14 Mua hóa đơn lẻ 1.005435.000.00.00.H42 x

15
Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự 

nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước
1.006218.000.00.00.H42 x

III SỞ TƯ PHÁP 0 4

0 1

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
2.000554.000.00.00.H42 x

0 3

1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 2.000908.000.00.00.H42 x

2 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch 2.000913.000.00.00.H42 x

3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 2.000942.000.00.00.H42 x

IV SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 16 0

Lĩnh vực Hộ tịch

Lĩnh vực Chứng thực
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16 0

1 Đăng ký thành lập hợp tác xã 1.005280.000.00.00.H42 x

2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 2.002123.000.00.00.H42 x

3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 1.005277.000.00.00.H42 x

4
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã
1.005378.000.00.00.H42 x

5 Đăng ký khi hợp tác xã chia 2.002122.000.00.00.H42 x

6 Đăng ký khi hợp tác xã tách 2.002120.000.00.00.H42 x

7 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 1.005121.000.00.00.H42 x

8 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 1.004972.000.00.00.H42 x

9
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị 
2.001973.000.00.00.H42 x

10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã 1.004982.000.00.00.H42 x

11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 1.004979.000.00.00.H42 x

12 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 2.001958.000.00.00.H42 x

13
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã
1.005377.000.00.00.H42 x

14
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp 

tác xã
1.005010.000.00.00.H42 x

15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 1.004901.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
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16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 1.004895.000.00.00.H42 x

V SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 24 0

2 0

1 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ 2.001375.000.00.00.H42 x

2
Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều 

trị phục hồi chức năng
2.001378.000.00.00.H4 x

15 0

1
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng)
1.001731.000.00.00.H42 x

2
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có 

người thân thích chăm sóc
2.000777.000.00.00.H42 x

3 Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 1.001739.000.00.00.H42 x

4
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.
2.000298.000.00.00.H42 x

5
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.
1.000684.000.00.00.H42 x

6
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp 

xã hội cấp huyện.
1.000674.000.00.00.H42 x

7 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 2.000343.000.00.00.H42 x

8 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 2.000335.000.00.00.H42 x

9 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 2.002127.000.00.00.H42 x

10
Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội.
2.000294.000.00.00.H42 x

Lĩnh vực Người có công 

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội 
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11
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.
2.000291.000.00.00.H42 x

12
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 
1.000669.000.00.00.H42 x

13
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
1.0001753 x

14
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
1.001758.000.00.00.H42 x

15
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
1.001776.000.00.00.H42 x

3

1 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 2.001661.000.00.00.H42 x

2
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau 

cai nghiện
2.000049.000.00.00.H42 x

3
“Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý 

sau cai nghiện”
1.000123.000.00.00.H42 x

2

1 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. 1.004954.000.00.00.H42 x

2 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền. 1.004959.000.00.00.H42 x

2

1
Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài 
2002105 x

2
Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng
1005219 x

VI SỞ NỘI VỤ 0 8

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội 

Lĩnh vực Lao động – Tiền lương và quan hệ lao động

Lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước 
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0 8

1
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt 
động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

2.000267.000.00.00.H42 x

2
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

1.000316.000.00.00.H42 x

3
Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo

1.001228.000.00.00.H42 x

4
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

1.001220.000.00.00.H42 x

5
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

1.001204.000.00.00.H42 x

6

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

 1.001212.000.00.00.H42 x

7
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

1.001199.000.00.00.H42 x

8

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 

1.001180.000.00.00.H42 x

VII SỞ Y TẾ 1 0

1.002425.000.00.00.H42 1 0

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

dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của ngành y tế.
x

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 26 14

26 14

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

sở tư thục
1.004442.000.00.00.H42 x

2 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục
1.004444.000.00.00.H42

x

Lĩnh vực Tôn giáo 

Lĩnh vực An toàn vệ sinh thực phẩm

Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo
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3 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 1.004475.000.00.00.H42 x

4 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở
2.001809.000.00.00.H42

x

5 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường)
2.001818.000.00.00.H42

x

6 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú 1.004545.000.00.00.H42 x

7 Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
2.001839.000.00.00.H42

x

8 Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú 2.001837.000.00.00.H42 x

9 Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
2.001824.000.00.00.H42

x

10 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục
1.004555.000.00.00.H42

x

11 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
2.001842.000.00.00.H42

x

12 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại
1.004552.000.00.00.H42

x

13 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
1.004563.000.00.00.H42

x

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

tiểu học)
1.001639.000.00.00.H42 x

15 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng
1.004439.000.00.00.H42

x

16 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại
1.004440.000.00.00.H42

x

17
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ 

sở 1.004487.000.00.00.H42
x

18
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt 

động giáo dục
1.004496.000.00.00.H42 x
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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 dân lập, tư  thục 1.004494.000.00.00.H42
x

20 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục 1.006390.000.00.00.H42 x

21 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại
1.006444.000.00.00.H42

x

22 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ
1.006445.000.00.00.H42

x

23
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân 

đề nghị thành lập) 1.004515.000.00.00.H42
x

24
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung 

thuộc chương trình trung học cơ sở BGD-NBI-285284
x

25 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
1.005106.000.00.00.H42

x

26 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
1.005097.000.00.00.H42

x

27 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
BGD-NBI-285280

x

28 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập
2.001908.000.00.00.H42

x

29 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập
2.001912.000.00.00.H42

x

30 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
2.001904.000.00.00.H42

x

31 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở
1.005108.000.00.00.H42

x

32 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
1.004831.000.00.00.H42

x

33 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
1.005099.000.00.00.H42

x

34
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh 

bán trú đang học tại các trường tiểu học, 1.004438.000.00.00.H42
x
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35
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 1.003702.000.00.00.H42
x

36 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 
1.001622.000.00.00.H42

x

37
Thủ tục trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại 

khu công nghiệp
x

38
Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân 

lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp
x

39

Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong 

nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không 

vì lợi nhuận 1.008724.000.00.00.H42

x

40

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục, trường phổ thông tư thục có 

nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang 

trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 1.008725.000.00.00.H42

x

VIII SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 6 3

3 0

1
Thủ tục Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản

lý)
1.003956.000.00.00.H42 x

2
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ

chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý)
1.004498.000.00.00.H42 x

3 Thủ tục Công bố mở cảng cá loại 3 1.004478.000.00.00.H42 x

0 1

1
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do
UBND cấp tỉnh phân cấp (UBND huyện phê duyệt)

2
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ

chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện
1.003347.000.00.00.H42 x

0 1

Lĩnh vực Thủy sản 

Lĩnh vực Thủy lợi 

Lĩnh vực Lâm nghiệp 
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1
Thủ tục Phê duyệt, 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 quyết định đầu tư)
1.007919.000.00.00.H42 x

0 1

1 Thủ tục Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 1.003605.000.00.00.H42 x

3 0

1 Thủ tục Hỗ trợ dự án liên kết 1.003434.000.00.00.H42 x

2 Thủ tục Bố trí ổn định dân cư trong huyện 1.003281.000.00.00.H42 x

3 Thủ tục Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh 1.003319.000.00.00.H42 x

IX SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 5 0

3 0

1 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai 1.004269.000.00.00.H42 x

2
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu 

giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng đân cư 2.001234.000.00.00.H42
x

3
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 đấu giá 2.000381.000.00.00.H42
x

2 0

1 Đăng ký/ đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 1.004138.000.00.00.H42 x

2 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 1.005742.000.00.00.H42 x

81 42TỔNG CỘNG

Lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường 

Lĩnh vực Kinh tế hợp tác 

Lĩnh vực đất đai

Lĩnh vực Môi trường
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