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THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, 

giải quyết theo nguyên tắc 4 tại chỗ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

 

Căn cứ Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

Phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính  phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/20218/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Thực hiện Kế hoạch 1580/KH-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg 

ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới việc thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng và Công văn số 1157/UBND-KSTT của UBND tỉnh Cao Bằng ngày 

11/5/2020 về việc triển khai thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC theo nguyên 

tắc 4 tại chỗ. 

Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc thông báo về việc công khai danh mục thủ 

tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết theo nguyên tắc 4 tại chỗ tại bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Bảo Lạc như sau: 

1. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (02 THỦ TỤC) 

2. CÔNG THƯƠNG (09 THỦ TỤC) 

3. LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (07 THỦ TỤC) 

4. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (04 THỦ TỤC) 

5. NỘI VỤ (08 THỦ TỤC) 

6. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 THỦ TỤC) 

7. TƯ PHÁP (08 THỦ TỤC) 
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8. VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH (06 THỦ TỤC) 

9. KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (21 THỦ TỤC) 

10. THANH TRA (01 THỦ TỤC) 

11. Y TẾ (01 THỦ TỤC) 

 (có biểu chi tiết kèm theo) 

Trên đây là thông báo của UBND huyện về danh mục thủ tục hành chính 

thực hiện theo 4 tại chỗ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa 

huyện Bảo Lạc. Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn biết để liên hệ công việc./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Ban thuộc HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan ngành TW đóng tại địa phương; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, VP . 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, 

GIẢI QUYẾT THEO NGUYÊN TẮC 4 TẠI CHỖ TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         ngày      tháng 02 năm 2022 của ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc) 

STT Nội dung 

DANH MỤC THỦ TỤC 4 TẠI CHỖ CẤP HUYỆN 

I THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ( 02 THỦ TỤC) 

1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) 

2 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) 

II CÔNG THƯƠNG ( 09 THỦ TỤC) 

1 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 

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

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

4 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu 

5 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

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

7 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

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

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

III LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ( 07 THỦ TỤC) 

1 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh 

2 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các địa bàn huyện, thành phố thuộc tỉnh 

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

4 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng 
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5 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người than thích chăm sóc 

6 Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ 

7 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng 

IV NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ( 04 THỦ TỤC) 

1 Xác nhận bảng kê lâm sản 

2 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu 

3 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 

(Trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). 

4 

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản 

(Trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ 

sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP). 

V NỘI VỤ ( 08 THỦ TỤC) 

1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 

2 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 

3 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 

4 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 

6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất 

7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 

8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình 

VI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ( 05 THỦ TỤC) 

1 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học 

2 Tuyển sinh trung học cơ sở 

3 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 
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4 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 

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

VII TƯ PHÁP (08 THỦ TỤC) 

1 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính họp đồng, giao dịch đã được chứng thực 

2 Cấp bản sao từ sổ gốc 

3 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 

4 

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 

5 Chứng thực sửa lỗi sai sót trong họp đồng, giao dịch 

6 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp 

7 Chứng thực chữ ký ngưòi dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp 

8 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

VIII VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ( 06 THỦ TỤC) 

1 
Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa” 

2 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm 

3 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa 

4 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 

5 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

6 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

IX KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (21 THỦ TỤC) 

1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

2 Đăng ký thay đối nội dung đãng ký hộ kinh doanh 
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3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 

4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

6 Đăng ký thành lập hợp tác xã 

7 Đăng ký thảnh lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điếm kinh doanh của hợp tác xã 

8 Đăng ký thay đối nội dung đăng ký hợp tác xã 

9 Đăng ký khi hợp tác xã chia 

10 Đăng ký khi hợp tác xã tách 

11 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 

12 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 

13 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điếm kinh 

doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) 

14 Giải thể tự nguyện hợp tác xã 

15 Đăng ký thay đối nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điếm kinh doanh của hợp tác xã 

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

17 Thông báo về việc góp vốn, mua cố phần, thành lập doanh nghiệp của HTX 

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

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

20 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

21 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

X THANH TRA ( 01 THỦ TỤC) 

1 Thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện  

XI Y TẾ ( 01 THỦ TỤC) 

javascript:void(0)
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1 

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 

uống 
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