
Số 

TT
Lĩnh vực Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính

Mức độ 

DVCTT

I

1 Bảo hiểm xã hội 2.002397.000.00.00.H34

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm 

dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch 

COVID-19

Mức độ 4

2 Bảo trợ xã hội 2.000286.000.00.00.H34

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp 

huyện

Mức độ 4

3 Bảo trợ xã hội 2.000282.000.00.00.H34
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
Mức độ 4

4 Bảo trợ xã hội 2.000477.000.00.00.H34
Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, 

cấp huyện
Mức độ 4

5 Bảo trợ xã hội 2.000056.000.00.00.H34

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội 

thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội

Mức độ 4

6 Lao động 2.002399.000.00.00.H34
Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-

19
Mức độ 4

7 Người có công 1.005387.000.00.00.H34

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với 

thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân 

chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 

1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi.

Mức độ 4

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH KON TUM TÍCH HỢP,

 CUNG CẤP TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA NĂM 2021

DANH MỤC 2

(Kèm theo Quyết định số 571 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (42 DVCTT mức độ 4)



2

8 Người có công 1.006779.000.00.00.H34 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Mức độ 4

9 Người có công 2.002308.000.00.00.H34
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung 

phong thời kỳ chống Pháp
Mức độ 4

10 Người có công 2.002307.000.00.00.H34 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Mức độ 4

11 Người có công 1.002440.000.00.00.H34
Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo 

vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế
Mức độ 4

12 Người có công 1.004964.000.00.00.H34
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử 

làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia
Mức độ 4

13 Người có công 1.003351.000.00.00.H34
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của 

người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Mức độ 4

14 Người có công 1.002377.000.00.00.H34
Giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng 

chính sách như thương binh
Mức độ 4

15 Người có công 2.001396.000.00.00.H34
Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã 

hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Mức độ 4

16 Người có công 1.002487.000.00.00.H34 Di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Mức độ 4

17 Người có công 2.001157.000.00.00.H34
Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn 

thành nhiệm vụ trong kháng chiến
Mức độ 4

18 Người có công 1.002429.000.00.00.H34
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt 

động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Mức độ 4

19 Người có công 1.003042.000.00.00.H34
Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ 

chỉnh hình
Mức độ 4
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20 Người có công 1.001257.000.00.00.H34

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích 

tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ 

tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ 

trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương

Mức độ 4

21 Người có công 1.002354.000.00.00.H34
Giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ 

đi lấy chồng hoặc vợ khác
Mức độ 4

22 Người có công 1.002410.000.00.00.H34
Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Mức độ 4

23 Người có công 1.002745.000.00.00.H34 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Mức độ 4

24 Người có công 1.002252.000.00.00.H34
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công 

với cách mạng từ trần
Mức độ 4

25 Người có công 1.002382.000.00.00.H34 Giám định vết thương còn sót Mức độ 4

26 Người có công 1.003057.000.00.00.H34
Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với 

người có công với cách mạng và con của họ
Mức độ 4

27 Người có công 1.002449.000.00.00.H34 Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Mức độ 4

28 Người có công 1.002720.000.00.00.H34
Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái 

phát và điều chỉnh chế độ
Mức độ 4

29 Người có công 1.003025.000.00.00.H34 Đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ Mức độ 4

30 Người có công 1.003423.000.00.00.H34 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Mức độ 4

31 Người có công 2.000978.000.00.00.H34
Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là 

người hưởng chế độ mất sức lao động
Mức độ 4



4

32 Người có công 1.002271.000.00.00.H34
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân 

khi người có công từ trần
Mức độ 4

33 Tiền lương 1.008365.000.00.00.H34

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch 

COVID-19

Mức độ 4

34 Việc làm 1.000362.000.00.00.H34 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Mức độ 4

35 Việc làm 2.000178.000.00.00.H34 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Mức độ 4

36 Việc làm 1.000401.000.00.00.H34 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Mức độ 4

37 Việc làm 1.001966.000.00.00.H34 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 4

38 Việc làm 1.001978.000.00.00.H34 Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 4

39 Việc làm 2.002398.000.00.00.H34

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người 

lao động do đại dịch COVID-19

Mức độ 4

40 Việc làm 1.009811.000.00.00.H34
Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh).
Mức độ 4

41 Việc làm 1.009874.000.00.00.H34
Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm
Mức độ 4

42 Việc làm 1.009873.000.00.00.H34
Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của 

doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
Mức độ 4

II

1
Khoa học, Công nghệ và Môi 

trường
1.009478.000.00.00.H34

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng 

hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn ban hành

Mức độ 4

III Sở Tài chính (19 DVCTT mức độ 4)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (01 DVCTT mức độ 4)
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1 Quản lý công sản 1.006343.000.00.00.H34
Cho thuê quyền khai thác công trình cấp nước sạch 

nông thôn tập trung
Mức độ 4

2 Quản lý công sản 1.006345.000.00.00.H34
Chuyển nhượng công trình cấp nước sạch nông thôn tập 

trung
Mức độ 4

3 Quản lý công sản 1.006339.000.00.00.H34
Điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập 

trung
Mức độ 4

4 Quản lý công sản 3.000021.000.00.00.H34
Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu Công nghệ cao
Mức độ 4

5 Quản lý công sản 3.000019.000.00.00.H34
Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế
Mức độ 4

6 Quản lý công sản 3.000022.000.00.00.H34 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu công nghệ cao Mức độ 4

7 Quản lý công sản 3.000020.000.00.00.H34 Miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu kinh tế Mức độ 4

8 Quản lý công sản 1.005413.000.00.00.H34

Miễn tiền sử dụng đất đối với dự án được Nhà nước 

giao đất có thu tiền sử dụng đất trong Khu kinh tế để 

đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ đời sống cho 

người lao động

Mức độ 4

9 Quản lý công sản 1.006344.000.00.00.H34 Thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung Mức độ 4

10 Quản lý công sản 1.005432.000.00.00.H34
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án 

khi dự án kết thúc
Mức độ 4

11 Quản lý công sản 1.005429.000.00.00.H34
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản 

công
Mức độ 4

12 Quản lý công sản 1.006216.000.00.00.H34
Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mức độ 4

13 Quản lý công sản 1.005435.000.00.00.H34 Mua hóa đơn lẻ Mức độ 4

14 Quản lý công sản 1.005434.000.00.00.H34 Mua quyển hóa đơn Mức độ 4



6

15 Quản lý công sản 1.006221.000.00.00.H34
Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết 

quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách cấp
Mức độ 4

16 Quản lý công sản 1.006222.000.00.00.H34

Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản là kết 

quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngân sách hỗ 

trợ

Mức độ 4

17 Quản lý công sản 3.000161.000.00.00.H34

Thủ tục hỗ trợ lãi suất vay vốn tại tổ chức tín dụng để 

đầu tư phương tiện, đầu tư kết cấu hạ tầng phụ vụ vận 

tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 4, Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 

13/2015/QĐ-TTg ngày 05/5/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận 

tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Mức độ 4

18 Quản lý giá 1.006241.000.00.00.H34 Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Mức độ 4

19 Tài chính doanh nghiệp 1.007623.000.00.00.H34
Thủ tục cấp phát kinh phí đối với các tổ chức, đơn vị 

trực thuộc địa phương
Mức độ 4

IV

1
Đo đạc, bản đồ và thông tin 

địa lý
1.000049.000.00.00.H34

Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo 

đạc và bản đồ hạng II
Mức độ 3

2 Đất đai 1.010200.000.00.00.H34

Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối 

với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, 

thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án 

đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Mức độ 4

V

1 Bảo trợ xã hội 1.001739.000.00.00.H34
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn 

cấp
Mức độ 4

UBND Cấp huyện (18 DVCTT mức độ 4)

Sở Tài nguyên và Môi trường (01 DVCTT mức độ 3 và 01 DVCTT mức độ 4)
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2 Bảo trợ xã hội 2.000744.000.00.00.H34 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Mức độ 4

3 Bảo trợ xã hội 1.001731.000.00.00.H34 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Mức độ 4

4 Bảo trợ xã hội 2.000298.000.00.00.H34

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

Mức độ 4

5 Bảo trợ xã hội 1.001753.000.00.00.H34

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

Mức độ 4

6 Bảo trợ xã hội 1.001758.000.00.00.H34

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

Mức độ 4

7 Bảo trợ xã hội 2.000777.000.00.00.H34

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

Mức độ 4

8 Bảo trợ xã hội 1.001776.000.00.00.H34
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Mức độ 4

9 Người có công 2.001375.000.00.00.H34
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ 

thăm viếng mộ liệt sĩ
Mức độ 4

10 Người có công 2.001378.000.00.00.H34
Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ 

giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
Mức độ 4

11
Phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử
2.001786.000.00.00.H34

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
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12
Phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử
2.001880.000.00.00.H34

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4

13
Phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử
2.001884.000.00.00.H34

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4

14
Phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử
2.001885.000.00.00.H34

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4

15 Tài nguyên nước 1.001662.000.00.00.H34 Đăng ký khai thác nước dưới đất Mức độ 4

16 Tài nguyên nước 1.001645.000.00.00.H34
Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp xã, cấp huyện đối với 

các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh
Mức độ 4

17 Thi đua - khen thưởng 2.000402.000.00.00.H34 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 4

18 Xuất Bản, In và Phát hành 2.001931.000.00.00.H34
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp 

huyện)
Mức độ 4

VI

1 Người có công 2.001382.000.00.00.H34
Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn 

đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ
Mức độ 4

2 Người có công 1.003337.000.00.00.H34 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Mức độ 4

3 Bảo trợ xã hội 2.000751.000.00.00.H34
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa 

nhà ở
Mức độ 4

4 Bảo trợ xã hội 1.001653.000.00.00.H34 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Mức độ 4

5 Bảo trợ xã hội 1.000506.000.00.00.H34 Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm Mức độ 4

6 Bảo trợ xã hội 1.000489.000.00.00.H34
Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong 

năm
Mức độ 4

7 Thi đua - khen thưởng 2.000346.000.00.00.H34
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về 

thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề
Mức độ 4

Tổng cộng 89 dịch vụ công trực tuyến (mức độ 3: 01 dịch vụ; mức độ 4: 87 dịch vụ)

UBND Cấp xã (07 DVCTT mức độ 4)
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