
THỦ TỤC HÀNH CHÍNHSTT

Sở Tư pháp

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước 
ngoài đang cư trú tại Việt Nam

Sở Giao thông vận tải

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác 
trên đường thủy nội địa

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác 
trên đường thủy nội địa

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu 
phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu 
phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

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

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

Xóa đăng ký phương tiện

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực đất đai

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

Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy 
chứng nhận do bị mất

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ
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Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc 
hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành 
nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật Khám 
bệnh, chữa bệnh

Đăng ký bản công bố sản phẩm nhập khẩu đối với thực phẩm 
dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản 
phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

Sở Khoa học và Công nghệ

Xét hỗ trợ đổi mới công nghệ

Sở Công Thương

Thông báo hoạt động khuyến mại

Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lĩnh vực chăn nuôi thú – thú y

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 
(trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có 
liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký)

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực 
vật
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNHSTT

Phòng Tư pháp

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Phòng Kinh tế - Hạ tầng (hoặc Phòng Kinh tế, Phòng Quản 
lý đô thị)

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho hộ kinh 
doanh và cá nhân

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh (cấp lần đầu hoặc do hết hiệu lực)

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

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh (do bị mất hoặc bị hỏng)

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (cấp mới hoặc hết hạn)

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (do bị mất hoặc bị 
hỏng)

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

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên 
địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn quận, 
huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (trường hợp do bị mất hoặc bị 
hỏng)
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SỐ ÐIỆN THOẠI

BỘ PHẬN MỘT CỬA

CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

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

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

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

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (trường hợp do bị mất hoặc bị 
hỏng)

Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình và nhà ở riêng lẻ (trừ 
các công trình thuộc thẩm quyền Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, 
Ban Quản lý Khu Kinh tế)

Điều chỉnh giấy phép xây dựng

Gia hạn giấy phép xây dựng

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đính chính Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu 
nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã 
cấp

Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá 
nhân khi hết hạn sử dụng đất

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

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 
và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử 
dụng đất lần đầu

Chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với 
đất (áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân)

Phòng Văn hoá - Thông tin

Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 
cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 
dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (từ năm 2006 trở 
về sau)

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
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quan nhà nước có thẩm quyền

Đăng ký đất đai đối với trường hợp Nhà nước giao đất để quản lý

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

Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo

Tách thửa, hợp thửa

Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài 
sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, kích thước, diện 
tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi hạn chế quyền sử 
dụng đất hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính hoặc thay đổi về tài 
sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký; xác định lại diện 
tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận

Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 
ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Lĩnh vực môi trường

Xác nhận Kế hoạch Bảo vệ môi trường

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, 
băng-rôn

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Sở Xây dựng

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II,    
hạng III

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Đăng ký nội quy lao động

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với 
doanh nghiệp tư nhân)

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân)

Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với 
doanh nghiệp tư nhân)

Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế

Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Sở Giáo dục và Đào tạo

Cấp bản sao bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông, Trung học 
cơ sở (riêng đối với cấp Trung học cơ sở từ năm 2005 trở về 
trước)

Sở Y tế

Lĩnh vực hành nghề dược

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp bị mất 
hoặc hư hỏng

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược đối với trường 
hợp thay đổi thông tin cá nhân của người hành nghề dược

Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược đối với trường 
hợp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn

Lĩnh vực hành nghề khám, chữa bệnh

Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ 
hành nghề
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