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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỨC ĐỘ 3, 4 CẤP XÃ 

(Kèm theo kế hoạch số: 115/ KH-UBND, ngày  04 /5/2020 của UBND huyện Mường Khương) 

TT Tên thủ tục hành chính QĐ công bố 
Mức 

độ 

 LĨNH VỰC GIÁO DỤC   

1.  Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 
QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

2.  
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ 

chức, cá nhân đề nghị thành lập) 

QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

 LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI   

3.  Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật 
QĐ số 1254, 

ngày 08/5/2019 
4 

4.  

Đổi cấp lại giấy giấy xác nhận khuyết tật (trong các trường 

hợp: Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được, 

trẻ khuyết tật từ đủ 06 tuổi trở lên, mất giấy xác nhân khuyết 

tật). 

QĐ số 1254, 

ngày 08/5/2019 

 

4 

5.  Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 
QĐ số1222, 

ngày 19/4/2017 
4 

6.  Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng. 
QĐ sô 1222, 

ngày 19/4/2017 
4 

7.  

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 

2014 - 2015 thuộc diện đổi tượng được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

QĐ số 1222, 

ngày 19/4/2017 
4 

 LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG   

8.  Tham vấn Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 
QĐ số 384, ngày 

17/02/2020 
3 

 LĨNH VỰC HỘ TỊCH    

9.  Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
QĐ số 1833, 

ngày 29/5/2017 
3 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-05-04T11:40:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương<contact-muongkhuong@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




