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

     (Kèm theo kế hoạch số:115/ KH-UBND, ngày 04 / 05 /2020 của UBND huyện Mường Khương) 

ST

T 
Tên thủ tục hành chính QĐ công bố 

Mức 

độ 
 LĨNH VỰC THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG   

1.  
Câp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch 

vụ trò chơi điện tử công cộng 

QĐ số 630, ngày 

18/3/2019 
4 

2.  
Sửa đồi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp địch vụ trò chơi điện tử công cộng 

QĐ số 630, ngày 

18/3/2019 
4 

3.  
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

QĐ số 630, ngày 

18/3/2019 
4 

4.  
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

QĐ số 630, ngày 

18/3/2019 
4 

5.  Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 
QĐ số 630, ngày 

18/3/2019 
4 

6.  Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 
QĐ số 630, ngày 

18/3/2019 
4 

 LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VA DU LỊCH   

7.  
Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ quan cấp giấy phép 

kinh doanh cấp huyện cấp, đối với trường hợp được phân cấp) 

QĐ số 2921, ngày 

19/9/2019 

 

4 

8.  
Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 

QĐ số 433, ngày  

24/2/2020 

 

4 

9.  Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 

QĐ số 433, ngày 

24/2/2020 

 

4 

10.  Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” 

QĐ số 433, ngày 

24/2/2020 

 

4 

11.  Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

QĐ số 433, ngày 

24/2/2020 

 

4 

12.  Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 

QĐ số 433, ngày 

24/2/2020 

 

4 

 LĨNH VỰC THƯ VIỆN    

13.  
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 

1.000 bản đến dưới 2.000 bản 

QĐ số 433, ngày 

24/2/2020 

 

4 

 LĨNH VỰC GIA ĐÌNH    

14.  
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

QĐ số 433, ngày 

24/2/2020 

 

4 

15.  
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện) 

QĐ số 433, ngày 

24/2/2020 

 

4 

16.  
Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình 

QĐ số 433, ngày 

24/2/2020 

 

4 

17.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp 

huyện) 

QĐ số 433, ngày 

24/2/2020 

 

4 
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18.  
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình 

QĐ số 433, ngày 

24/2/2020 

 

4 

19.  
Đổi lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện) 

QĐ số 433, ngày 

24/2/2020 

 

4 

 LĨNH VỰC GIAO THÔNG   

20.  
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác 

trên đường thuỷ nội địa. 

QĐ số 2806, ngày 

14/6/2017 
4 

21.  
Đăng ký lái phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan 

đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa 

QĐ số 2806, ngày 

14/6/2017 
4 

22.  
Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện 

thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 

QĐ số 2806, ngày 

14/6/2017 
4 

23.  
Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền 

sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký 

phương tiện   

QĐ số 2806, ngày 

14/6/2017 
4 

24.  
Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền 

sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương 

tiện  tiện 

QĐ số 2806, ngày 

14/6/2017 
4 

25.  
Thủ tục đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp 

chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú của chủ phường tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác    

QĐ số 2806, ngày 

14/6/2017 
4 

26.  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 
QĐ số 2806, ngày 

14/6/2017 
4 

 LĨNH VỰC GIÁO DỤC   

27.  Cho phép trường THCS hoạt động trở lại 
QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

28.  Sáp nhập, chia tách trường THCS 
QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

29.  
Giải thể trường THCS (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành 

lập) 

QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

30.  Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục 
QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

31.  Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú 
QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

32.  Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại 
QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

33.  Sáp nhập, chia, tách trường tiếu học 
QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

34.  
Giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề 

nghị thành lập trường tiểu học) 

QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

35.  Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 
QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

36.  
Thành lập lớp năng khiếu TDTT thuộc trường tiểu học, trường 

THCS 

QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

37.  
Cho phép trường mẫu giáo, trường MN, nhà trẻ hoạt động giáo 

dục 

QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

38.  
Giải thể trường mẫu giáo, trường MN, nhà trẻ (theo yêu cầu của 

tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 

QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

39.  
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, 

học thêm đối với cấp THCS 

QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

40.  Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã QĐ số 766, ngày 4 
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29/03/2019 

41.  Chuyển trường đối với học sinh THCS 
QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

42.  Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học 
QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

43.  
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh 

THCS, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người 

QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

44.  Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 
QĐ số 766, ngày 

29/03/2019 
4 

 LĨNH VỰC XÂY DỰNG   

45.  

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây dựng mới, giấy 

phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công 

trình nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, 

trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn 

quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp GPXD cấp 

trung ương, cấp tỉnh  

QĐ số 771, ngày 

10/3/2017 
3 

46.  Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng 
QĐ số 771, ngày 

10/3/2017 
3 

47.  
Thủ tục 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 

QĐ số 771, ngày 

10/3/2017 
4 

48.  
Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc 

thẩm quyền của UBND cấp huyện quản lý 

QĐ số 771, ngày 

10/3/2017 
4 

 LĨNH VỰC Y TẾ   

49.  

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối 

với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được 

quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014AT-BYT ngày 11 

tháng 12 năm 2014 

QĐ số 4549, ngày 

16/12/2016 
4 

50.  

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đù điều kiện an toàn thực phẩm 

đối với cơ sờ kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng 

được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 47/2014AT-BYT 

ngày 11 tháng 12 năm 2014 

QĐ số 4549, ngày 

16/12/2016 
4 

 LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP   

51.  
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

QĐ số 2742, ngày 

06/9/2018 
4 

52.  
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm 

mục đích kinh doanh 

QĐ số 2742, ngày 

06/9/2018 
4 

53.  
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 

doanh 

QĐ số 2742, ngày 

06/9/2018 
4 

54.  
Cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

cấp huyện 

QĐ số 3591, ngày 

11/8/2017 
4 

55.  LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI   

56.  
Cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh 

QĐ số 2742, ngày 

06/9/2018 
4 

57.  
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên 

địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

QĐ số 2742, ngày 

06/9/2018 
4 

58.  
Cấp lại giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn huyện, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh 

QĐ số 2742, ngày 

06/9/2018 
4 

59.  Cấp giấy phép bán lẻ rượu 
QĐ số 2742, ngày 

06/9/2018 
4 

60.  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ rượu 
QĐ số 2742, ngày 

06/9/2018 
4 

61.  Cấp lại giấy phép bán lẻ rượu QĐ số 2742, ngày 4 
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06/9/2018 

62.  Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
QĐ số 2742, ngày 

06/9/2018 
4 

63.  Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai 
QĐ số 2742, ngày 

06/9/2018 
4 

64.  
Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ 

LPG chai 

QĐ số 2742, ngày 

06/9/2018 
4 

65.  Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 

QĐ số 3947, ngày 

06/12/2018 

 

4 

66.  Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá  

QĐ số 3947, ngày 

06/12/2018 

 

4 

67.  Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 
QĐ số 3947, ngày 

06/12/2018 
4 

 LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PTNT   

68.  Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 
QĐ số 5567, ngày 

12/12/2017 
4 

69.  Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại 
QĐ số 5567, ngày 

12/12/2017 
4 

70.  Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại 
QĐ số 5567, ngày 

2/12/2017 
4 

 LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI   

71.  
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi 

cư trú  trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh  

QĐ số 415, ngày 

20/02/2019 
4 

72.  
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đồi nơi 

cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.  

QĐ số 415, ngày 

20/02/2019 
4 

73.  
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ 
khẩn cấp  

QĐ số 1222, ngày 

19/4/2017 
4 

74.  
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ 

giúp xã hội)  

QĐ số 1222, ngày 

19/4/2017 
4 

75.  
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi 

cư trú mà không có người thân thích chăm sóc  

QĐ số 1222, ngày 

19/4/2017 
4 

76.  
Tiêp nhận đôi tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội 

QĐ số 957, ngày 

30/3/2018 
4 

77.  
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã 
hội, nhà xã hội 

QĐ số 957, ngày 

30/3/2018 
4 

78.  Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội huyện 
QĐ số 957, ngày 

30/3/2018 
4 

 LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG   

79.  
Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh 

nghiệp 

QĐ số 1431 ngày, 

23/5/2019 

 

4 

 LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG   

80.  
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng 

mộ liệt sĩ  

QĐ số 1222, ngày 

19/4/2017 
4 

 LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ   

81.  Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 
QĐ số 864, ngày 

05/4/2019 
3 

82.  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 
QĐ số 864, ngày 

05/4/2019 
4 

83.  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh QĐ số 864, ngày 4 
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05/4/2019 

84.  
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã 

QĐ số 1616, ngày 

06/6/2019 
4 

85.  Đăng ký khi hợp tác xã chia 
QĐ số 1616, ngày 

06/6/2019 
4 

86.  Đăng ký khi hợp tác xã tách 
QĐ số 1616, ngày 

06/6/2019 
4 

87.  Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 
QĐ số 1616, ngày 

06/6/2019 
4 

88.  Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 
QĐ số 1616, ngày 

06/6/2019 
4 

89.  
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

QĐ số 1616, ngày 

06/6/2019 
4 

90.  Thông báo thay đổi nội dung đăn ký HTX 
QĐ số 1616, ngày 

06/6/2019 
4 

91.  
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh 

nghiệp của HTX 

QĐ số 1616, ngày 

06/6/2019 
4 

92.  
Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp HTX 

QĐ số 1616, ngày 

06/6/2019 
4 

 LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MT   

93.  Xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường 

QĐ số 384, ngày 

17/02/2020 

 

4 

94.  Xác nhận Đề ản bảo vệ môi trường đơn giản 

QĐ số 384, ngày 

17/02/2020 

 

4 

95.  Đăng ký khai thác nước dưới đất 
QĐ số 3544, ngày 

09/8/2017 
4 

 LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI   

96.  
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất 

cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất 

không thông qua hình thức đấu giá quyên sử dụng đất 

QĐ số 5615, ngày 

13/12/2017 
3 

97.  
Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 

QĐ số 5615, ngày 

13/12/2017 
4 

 LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI DÙNG CHUNG TỈNH, HUYỆN   

98.  

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 

QĐ số 5614, ngày 

13/12/2017 
3 

99.  Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 
QĐ số 5614, ngày 

13/12/2017 
4 

 LĨNH VỰC TƯ PHÁP HỘ TỊCH   

100.  Cấp bản sao trích lục hộ tịch 
QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
4 

101.  Đăng ký Khai sinh có yếu tố nước ngoài 
QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
4 

102.  Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 
QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
4 

103.  Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài  4 

104.  Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 
QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
4 

105.  
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố 

nước ngoài 

QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
4 

106.  Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài QĐ số 1833, ngày 3 
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29/5/2017 

107.  Thay đổi, cải chính, bồ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 
QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
 

 - Thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc  4 

108.  
Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được 

giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài. 

QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
4 

109.  

Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân 

Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước 

ngoài. 

QĐ số 

1833,29/5/2017 
4 

110.  

Ghi vào sổ hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải 

quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám 

hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con;nuôi con nuôi; khai 

từ, thay đổi hộ tịch) 

QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
4 

111.  
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, 

giấy tờ cá nhân 

QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
4 

112.  Đăng ký lại Khai sinh có yếu tố nước ngoài 
QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
3 

113.  Đăng ký lại kết hôn có yêu tô nước ngoài 
QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
4 

114.  Đăng ký lại khai tử có yếu tô nước ngoài 
QĐ số 1833, ngày 

29/5/2017 
4 

 
LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, TRỢ GIÚP PL, BỒI 

THƯỜNG NN 
  

115.  

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 

QĐ số 3187, ngày 

10/10/2018 
4 

 PHỔ BIẾN, GD PHÁP LUẬT   

116.  Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) 
QĐ số 633, ngày 

08/2/2018 
4 

117.  Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) 
QĐ số 633, ngày 

28/2/2018 
4 

 LĨNH VỰC THI ĐUA   

118.  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích 

thực hiện nhiệm vụ chính trị  

QĐ số 1577, ngày 

29/05/2018 
4 

119.  Tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” 
QĐ số 1577, ngày 

29/05/2018 
4 

120.  Tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 
QĐ số 1577, ngày 

29/05/2018 
4 

121.  Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” 
QĐ số 1577, ngày 

29/05/2018 
4 

122.  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi 

đua theo đợt, chuyên đề 

QĐ số 1577, ngày 

29/05/2018 
4 

123.  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột 

xuất 

QĐ số 1577, ngày 

29/05/2018 
4 

124.  
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng 

đối ngoại 

QĐ số 1577, ngày 

29/05/2018 
4 

125.  Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình 
QĐ số 1577, ngày 

29/05/2018 
4 
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