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PHỤ LỤC 

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND HUYỆN VĂN QUAN   
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của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan) 
 

STT Tên tài liệu Mã hiệu 
Ghi 

chú 

A 
THỦ TỤC THEO MÔ HÌNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT 

LƯỢNG 

1 Chính sách chất lượng CSCL  

2 Mục tiêu chất lượng MTCL  

3 

Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn quốc giá TCVN ISO 9001:2015 

Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài 

liệu và hồ sơ) 

QT-01  

4 Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội QT-02  

5 
Quy trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý 

chất lượng  
QT-03  

6 
Quy trình kiểm soát và xử lý kết quả công việc 

đầu ra không phù hợp 
QT-04  

7 Quy trình thực hiện hành động khắc phục QT-05  

8 
Quy trình xem xét của lãnh đạo về Hệ thống 

quản lý chất lượng 
QT-06  

B  QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

I. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (5 TTHC) 

1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh QT-02  

2 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 
QT-02  



3 Tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh QT-02  

4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh QT-02  

5 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh 
QT-02  

II. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (16 TTHC) 

1 Đăng ký thành lập hợp tác xã QT-02  

2 
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
QT-02  

3 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã QT-02  

4 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã 

QT-02  

5 Đăng ký khi hợp tác xã chia QT-02  

6 Đăng ký khi hợp tác xã tách QT-02  

7 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất QT-02  

8 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập QT-02  

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 hư hỏng) 

QT-02  

10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã QT-02  

11 
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác 

xã 
QT-02  

12 
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, 

thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 
QT-02  

13 

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 

QT-02  

14 
Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 
QT-02  

15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã QT-02  

16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã QT-02  

III. Lĩnh vực Quản lý công sản (15 TTHC) 



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 

QT-02  

2 
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của 

cơ quan, tổ chức, đơn vị 
QT-02  

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 

QT-02  

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 

QT-02  

5 

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài 

sản công trong trường hợp không thay đổi đối 

tượng quản lý, sử dụng tài sản công 

QT-02  

6 Quyết định điều chuyển tài sản công QT-02  

7 Quyết định bán tài sản công QT-02  

8 

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 

QT-02  

9 
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài 

sản công 
QT-02  

10 Quyết định thanh lý tài sản công QT-02  

11 Quyết định tiêu hủy tài sản công QT-02  

12 
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp 

bị mất, bị hủy hoại 
QT-02  

13 
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý 

tài sản công 
QT-02  

14 Mua quyển hóa đơn QT-02  

15 Mua hóa đơn lẻ QT-02  

IV. Lĩnh vực An toàn thực phẩm (01TTHC) 

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 thuộc thẩm 

QT-VP-01  



quyền của UBND cấp huyện  

V. Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật (01 TTHC)  

1 
Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 

đô thị 
QT.KTHT.14  

VI. Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng (02 TTHC)  

1 
Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng 

thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện 
QT.KTHT.11  

2 

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình 

theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền 

phê duyệt của UBND cấp huyện 

QT.KTHT.11  

3 

Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy 

hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của UBND cấp huyện 

QT.KTHT.12  

VII. Lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng (09 TTHC)  

1 

Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở 

QT.KTHT.09  

2 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng 

QT.KTHT.10  

3 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

QT.KTHT.01  

4 

Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công 

trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai 

đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo 

giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô 

thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

QT.KTHT.03  



5 

Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối 

với công trình cấp III, cấp IV (công trình 

Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

QT.KTHT.04  

6 

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, 

cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

QT.KTHT.06  

7 

Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, 

cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng 

đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công 

trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho 

công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và 

nhà ở riêng lẻ 

QT.KTHT.07  

8 

Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với 

công trình cấp III, cấp IV (công trình Không 

theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín 

ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

QT.KTHT.06  

9 

Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình 

cấp III, cấp IV (công trình Không theo 

tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn 

giáo/ Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, 

cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo 

tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ 

QT.KTHT.08  

VIII. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước (06 TTHC)  

1 
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 
QT.KTHT.17  



2 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu 

thủ công nhằm mục đích kinh doanh 
QT.KTHT.18  

3 
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công 

nhằm mục đích kinh doanh 
QT.KTHT.19  

4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu QT.KTHT.20  

5 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu QT.KTHT.24  

6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu QT.KTHT.25  

IX. Lĩnh vực Thuốc Lá (03 TTHC)  

1 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá QT.KTHT.27  

2 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản 

phẩm thuốc lá 
QT.KTHT.28  

3 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá QT.KTHT.29  

X. Lĩnh vực Kinh Doanh Khí (03 TTHC)  

1 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng 

bán lẻ LPG chai 
QT.KTHT.31  

2 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa 

hàng bán lẻ LPG chai 
QT.KTHT.32  

3 
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

cửa hàng bán lẻ LPG chai 
QT.KTHT.33  

XI. Lĩnh vực An toàn đập, Hồ chứa thủy điện (02 TTHC)  

1 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy 

điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện 

QT.KTHT.34  

2 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc 

thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân 

cấp huyện 

QT.KTHT.35  

   XII. Lĩnh vực Thanh tra (6 TTHC) 

1 Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện QT-TTr-09  

2 Giải quyết khiếu nại lần hai QT-TTr-10  

3 Giải quyết tố cáo QT-TTr-11  

4 Xử lý đơn  QT-TTr-07  



5 Tiếp công dân QT-TTr-08  

6 Kê khai tài sản thu nhập QT-TTr-12  

7 Tiếp nhận yêu cầu giải trình QT-TTr-13  

8 Thực hiện việc giải trình QT-TTr-14  

XIII. Lĩnh vực Văn hoá cơ sở (11 TTHC) 

1 

Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ 

karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn 

hóa cấp huyện cấp) 

QT-VHTT-24  

2 

Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt 

chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, 

“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

QT-VHTT-09  

3 
Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông 

thôn mới”. 
QT-VHTT-10  

4 
Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn 

mới”. 
QT-VHTT-11  

5 
Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn 

văn minh đô thị”. 
QT-VHTT-12  

6 
Thủ tục Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt 

chuẩn văn minh đô thị”. 
QT-VHTT-13  

7 
Cấp Giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh karaoke 
QT-VHTT-24  

8 Xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa QT-VHTT-21  

9 
Xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng 

năm 
QT-VHTT-15  

10 Đăng ký tổ chức lễ hội QT-VHTT-22  

11 Thông báo tổ chức lễ hội QT-VHTT-23  

  XIV. 
Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (04 

TTHC) 
 

1 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng 

QT-VHTT-01  

2 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng 

QT-VHTT-02  



3 

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng 

QT-VHTT-03  

4 

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng 

QT-VHTT-04  

XV. Lĩnh vực Thư viện (03 TTHC)  

1 

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện 

thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ 

sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư 

nhân có phục vụ cộng đồng 

QT-VHTT-20  

2 

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, 

tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo 

dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác 

ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ 

cộng đồng 

QT-VHTT-27  

3 

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư 

viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục 

mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài 

công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng 

đồng 

QT-VHTT-28  

 XVI. Lĩnh vực Xuất bản (02 TTHC)  

1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy QT-VHTT-05  

2 
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở 

dịch vụ photocopy 
QT-VHTT-06  

XVII. Lĩnh vực Quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật (02 TTHC)  

1 
Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng 

cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn 
QT-VHTT-25  

2 
Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực 

hiện quảng cáo 
QT-VHTT-26  

XVIII Lĩnh vực Gia đình (06 TTHC)  

1 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 
QT-VHTT-14  

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động QT-VHTT-15  



của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 

3 
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 

cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. 
QT-VHTT-16  

4 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 

cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 
QT-VHTT-17  

5 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình 

QT-VHTT-18  

6 
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 

cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 
QT-VHTT-19  

XIX. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (03 TTHC)  

1 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh QT-NN-08  

2 Hỗ trợ dự án liên kết QT-NN-01  

3 Bố trí, ổn định dân cư trong huyện QT-NN-09  

  XX. Lĩnh vực Lâm nghiệp (03 TTHC)  

1 Xác nhận bảng kê lâm sản QT-NN-02  

2 

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) 

QT-NN-14  

3 Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu QT-NN-15  

XXI. 
Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản (03 

TTHC) 
 

1 

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an 

toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 

QT-NN-10  

2 

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 trước 

06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận 

ATTP hết hạn) 

QT-NN-11  

3 

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 

QT-NN-12  
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thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng 

nhận ATTP) 

XXII. Lĩnh vực Thuỷ lợi (05 TTHC)  

1 

Thẩm định, phê duyệt quy trình vận hành đối 

với công trình thủy lợi do UBND cấp tỉnh 

phân cấp (UBND huyện phê duyệt) 

QT-NN-03  

2 

Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố 

công khai quy trình vận hành hồ chứa nước 

thuộc thẩm quyền của UBND huyện 

QT-NN-04  

3 

Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm 

định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm 

quyền của UBND huyện  

QT-NN-05  

4 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó 

thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong 

quá trình thi công thuộc thẩm quyền của 

UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) 

QT-NN-06  

5 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với 

tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của 

UBND huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên) 

QT-NN-07  

XXIII Lĩnh vực Giáo dục dân tộc (05 TTHC)  

1 Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú QT.GD 06  

2 
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú 

hoạt động giáo dục 
QT.GD 07  

3 
Sáp nhập, chia, tách, trường phổ thông dân tộc 

bán trú 
QT.GD 08  

4 Chuyển đổi trường phổ thôn dân tộc bán trú QT.GD 09  

5 

Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có 

cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động 

giáo dục 

QT.GD 17  

XIV. Lĩnh vực Giáo dục mầm non (05)  

1 

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 

QT.GD 18  

2 
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, 

nhà trẻ hoạt động giáo dục  
QT.GD 20  

3 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, QT.GD 19  
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nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 

4 
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường 

mầm non, nhà trẻ 
QT.GD 21  

5 

Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà 

trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị 

thành lập) 

QT.GD 22  

XXV. Lĩnh vực Giáo dục Tiểu học (06)  

1 
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép 

thành lập trường tiểu học tư thục 
QT.GD 10  

2 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục QT.GD 11  

3 
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục 

trở lại 
QT.GD 12  

4 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học QT.GD 13  

5 

Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ 

chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu 

học) 

QT.GD 14  

6 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học QT.GD 23  

XXVI. Lĩnh vực Giáo dục Trung học (09)  

1 
Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc 

cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 
QT.GD 01  

2 
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo 

dục 
QT.GD 02  

3 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại QT.GD 03  

4 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở QT.GD 04  

5 
Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của 

cá nhân, tổ chức thành lập trường) 
QT.GD 05  

6 Tuyển sinh trung học cơ sở QT.GD 26  

7 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở QT.GD 28  

8 
Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ 

sở 
QT.GD 27  

9 
Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ 

sở 
QT.GD 29  

XXVII 
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân và cơ sở giáo dục khác (02 TTHC) 
 



1 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng QT.GD 15  

2 
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt 

động trở lại 
QT.GD 16  

XXVIII 
Lĩnh vực giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (09 

TTHC) 
 

1 
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa 

mù chữ 
QT.GD 24  

2 
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học 

tập” cấp xã 
QT.GD 25  

3 

Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh 

bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung 

học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 

QT.GD 30  

4 

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 

QT.GD 31  

5 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo QT.GD 33  

6 

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. 

QT.GD 35  

7 

Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung 

học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có 

nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở 

do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ 

thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận. 

QT.GD 37  

8 

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công 

nhân, người lao động làm việc tại khu công 

nghiệp. 

QT.GD 38  

9 

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. 

QT.GD 39  

XXIX. Lĩnh vực hệ thống Văn bằng chứng chỉ (02 TTHC)  

1 
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (đối 

với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở) 
QT.GD 34  

2 
Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (đối 

với bằng tốt nghiệp trung học cơ sở) 
QT.GD 35  



XXX. Lĩnh vực quy chế tuyển sinh (01 TTHC)   

1 

Xét tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc 

nội trú (đối với trường PTDTNT cấp huyện chỉ 

đào tạo cấp THCS) 

QT.GD 32  

XXXI. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (13 TTHC)  

1 
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn 

cảnh đặc biệt kho khăn và cơ sở trợ giúp xã hội 
QT.LĐ.22  

2 

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

QT.LĐ.23  

3 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai 

táng    
QT.LĐ.19  

4 

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối 

tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn 

quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

QT.LĐ.04  

5 

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ 

kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi 

đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và 

ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

QT.LĐ.09  

6 
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo 

vệ khẩn cấp   
QT.LĐ.18  

7 
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trơj giúp xã hội 

tại cấp huyện 
QT.LĐ.07  

8 

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ 

xã hội  (được trợ giúp xã hội thườn xuyên tại 

cộng đồng) 

QT.LĐ.13  

9 

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều 

trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà 

không có người thân thích chăm sóc    

QT.LĐ.17  



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  

QT.LĐ.03  

11 

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 

QT-TTr-04  

12 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung 

hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành 

lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công 

lập thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

QT.LĐ.02  

13 

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 

QT.LĐ.05  

XXXII. Lĩnh vực Người có công (01 TTHC)  

1 
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và 

hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ 
QT.LĐ.22  

XXXII. Lĩnh vực Lao động, Tiền lương (03 TTHC)  

1 

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động hoặc nghỉ việc không hương 

lương do đại dịch Covid-19 

QT.LĐ.14  

2 
Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch 

Covid-19 
QT.LĐ.15  

3 
Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về 

quyền 
QT.LĐ.01  

XXXIV. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội (03 TTHC)  

1 
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó 

khăn ban đầu cho nạn nhân 
QT.LĐ.08  

2 Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp 

quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai 
QT.LĐ.06  



nghiện 

3 

Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp 

quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý 

sau cai nghiện 

QT.LĐ.07  

XXXV. Lĩnh vực việc làm (01 TTHC)  

1 
Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 
QT.LĐ.16  

 

  Danh sách này ấn định:  35 Lĩnh vực;  171 TTHC./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 
 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Ủy ban nhân dân huyện 

Văn Quan phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  
 

(Theo phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng 6 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan) 

 

 

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành 
 

 

 

 

                                                   Văn Quan, ngày       tháng 6 năm 2022 
                                                         CHỦ TỊCH 

                                        

 

 

 

        

                                                        Lương Mai Tú 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Văn Quan, ngày      tháng 6 năm 2022 

BẢN XÁC NHẬN 

Hiệu lực của Hệ thồng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001:2015 tại UBND huyện Văn Quan 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN QUAN 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

 Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019cảu Bộ Khao hcoj 

và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà 

nước tại địa phương; 

 Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo ISO huyện, 

XÁC NHẬN: 

Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  

áp dụng tại Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan có hiệu lực đối với các lĩnh vực giải 

quyết thủ tục hành chính theo đúng Tiêu chuẩn quốc gia và Mô hình khung Hệ 

thống quản lý chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ./. 
Nơi nhận: 
- Sở KH&CN tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, BCĐ ISO huyện. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lương Mai Tú 

 

 


		2022-06-30T08:05:02+0700




