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DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA CẤP XÃ THỰC HIỆN

(Kèm theo quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An

STT TÊN TTHC
MỨC ĐỘ THỰC

HIỆN
MỨC 3 MỨC 4

I LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG
1 1 Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích  -1.004082 X

II LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
2 1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã) - 1.003596 X

III LĨNH VỰC THỦY LỢI

3 1
Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồngvà tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (đối
với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương
phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)  -2.001621

X

IV LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT
4 1 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa  -1.008004 X

V LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

5 1 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu (Mã TT:
2.002163) X

6 2 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh    (Mã TT: 2.002162) X
7 3 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai   (Mã TT: 2.002161) X

V LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

8 1 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn  -2.000355 X

9 2 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo
dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em -1.001310 X

10 3 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật -1.001699 X
11 4 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật -1.001653 X
12 5 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở -2.000751 X

VI LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG
13 1 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ -2.001382 X



14 2 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi -1.003337 X
VII LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

15 1 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình -1.000132 X
16 2 Quyết định cai nghiện ma túy tự  nguyện tại cộng đồng -1.003521 X

VIII LĨNH VỰC HỘ TỊCH
17 1 Đăng ký lại khai tử-1.005461 X
18 2 Đăng ký lại khai sinh-1.004884 X
19 3 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân-1.004873 X
20 4 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch-1.004859 X
21 5 Đăng ký chấm dứt giám hộ-1.004845 X
22 6 Đăng ký giám hộ-1.004837 X
23 7 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới-1.004827 X
24 8 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân-1.004772 X
25 9 Đăng ký lại kết hôn-1.004746 X

26 11 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ
em dưới 6 tuổi-2.000986 X

27 12 Đăng ký khai sinh-1.001193 X
28 13 Đăng ký nhận cha, mẹ, con-1.001022 X
29 14 Đăng ký kết hôn-1.000894 X
30 15 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con-1.000689 X
31 16 Đăng ký khai tử-1.000656 X
32 19 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới-1.000110 X
33 20 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới-1.000094 X
34 21 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới-1.000080 X

IX LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

35 1 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở-
2.001406 X

36 2 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở-2.001035 X

37 3 Chứng thực di chúc-2.001019 X
38 4 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản-2.001016 X



39 5 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở-2.001009 X
X LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

40 1 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại-
2.002165 X

XI LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI
41 1 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước-2.001263 X
42 2 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước-2.001255 X

XII LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
43 1 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên-2.002080 X
44 2 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật-2.001457 X
45 3 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật-2.001449 X
46 4 Bầu hòa giải viên-1.002211 X
47 5 Bầu Tổ trưởng Tổ hòa giải-2.000950 X
48 6 Thôi làm hòa giải viên-2.000350 X
49 7 Công nhận hòa giải viên-2.000373 X
50 8 Công nhận Tổ trưởng tổ hòa giải-2.000333 X

51 9 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi
thực hiện hoạt động hòa giải-2.000424 X

XIII LĨNH VỰC THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
52 1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị-1.000775 X

53 2 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề-
2.000346 X

54 3 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất-2.000337 X
55 4 Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến-2.000305 X
56 5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho gia đình-1.000748 X

XIV LĨNH VỰC TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ
57 1 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng-2.000509 X
58 2 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng-1.001028 X
59 3 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung-1.001055 X

60 4 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã-
1.001078 X



61 5 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo
ở một xã-1.001085 X

62 6 Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung-1.001090 X
63 7 Thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã-1.001098 X
64 8 Thủ tục thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác-1.001109 X
65 9 Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung-1.001156 X

66 10 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ
chức tôn giáo trực thuộc-1.001167 X
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