
III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ  

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công 

Mã số TTHC 1.010833.000.00.00.H42 

Thủ tục hành chính mức độ 4 

Tổng thời gian thực hiện TTHC 05 (ngày làm việc) x 08 giờ = 40 giờ. 
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40 giờ 
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Bước 1 
Bộ phận TN & 

TKQ 

Chuyên viên 

tiếp nhận 

1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, 

kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc 

trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều 

kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến)  

2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần 

duy nhất. 

3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, 

lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. In phiếu tiếp nhận và 

hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân. 

4. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc 

quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét  

Hồ sơ bao gồm 

- Đơn đề nghị cấp giấy xác nhận thân nhân của người 

có công. 

- Bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ sau: 

32 giờ 

 

 

Mẫu 

01,02,03, 

04,05,06 
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+ Giấy chứng nhận người có công hoặc Kỷ niệm 

chương người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày; 

Huân chương, Huy chương kháng chiến; Huân 

chương, Huy chương chiến thắng; kỷ niệm chương 

“Tổ quốc ghi công”; bằng “Có công với nước”. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền ban hành, xác 

nhận mối quan hệ với người có công gồm: căn cước 

công dân hoặc sổ hộ khẩu đã được cấp trước ngày 01 

tháng 7 năm 2021. 

Số lượng: 01 bộ 

Bước 2 UBND cấp xã 
Lãnh đạo 

UBND cấp xã 
Xem xét, Quyết định. 4 giờ Mẫu 04,05 

Bước 3 
Văn phòng 

UBND cấp xã 
Văn thư 

Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi 

kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã 
4 giờ Mẫu 04,05 

Bước 4 

Bộ phận Một 

cửa UBND cấp 

xã 

Chuyên viên 

Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ 

chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết 

quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm 

Không 

tính thời 

gian 

Mẫu 

04,05,06 
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