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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện danh mục các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương được tổ chức  

theo ngành dọc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã 

 

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về việc công bố Danh mục tên các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở địa 

phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;  

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về triển khai thực hiện Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan trung ương tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận một 

cửa các cấp; 

Thực hiện Công văn số 1349/UBND-VP ngày 28/02/2020 của UBND 

huyện Long Điền về việc triển khai thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc tại Bộ 

phận một cửa các cấp; 

Thực hiện Công văn số 332/UBND-VP ngày 28/02/2020 của UBND xã 

Tam Phước về việc triển khai thực hiện danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận một 

cửa xã Tam Phước 

Nay, UBND xã Tam Phước thông báo về việc tiếp tục triển khai thực hiện 

danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung 

ương được tổ chức theo ngành dọc tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã Tam 

Phước, cụ thể như sau: 

1. Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 

quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở địa phương đưa ra tiếp nhận tại 

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã gồm: 14 thủ tục hành chính thuộc Lĩnh 

vực Động viên quân đội; Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội; Lĩnh vực Dân quân tự vệ; 

Lĩnh vực Nghĩa vụ quân sự; Lĩnh vực chính sách được UBND tỉnh phân cấp để 

cấp xã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã 

theo Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu gồm: 
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STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỜI GIAN 

GIẢI QUYẾT  

I. LĨNH VỰC ĐỘNG VIÊN QUÂN ĐỘI    

1 

 Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ 

 thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực 

lượng thường trự của quân đội (chủ phương tiện là 

cá nhân) 30 ngày 

2 

 Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện 

 kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực 

lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là 

cá nhân) 30 ngày 

II. LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI  
  

3 

 Giải quyết chế độ hưu trú hàng tháng  

đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ 

quan, binh sỹ trực tiếp tham gia kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước nhập ngũ trước ngày 30/4/1975 trở về 

trước , có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội 

đã phục viên, xuất ngũ trước 01/4/2020 30 ngày 

III. LĨNH VỰC DÂN QUÂN TỰ VỆ   

4 

 Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối  

với nhân thân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết 25 ngày 

5 

 Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với 

nhân thân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết   

IV. LĨNH VỰC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ   

6  Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 21 ngày 

7  Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị 36 ngày 

8  Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung 21 ngày 

9 

 Đăng ký NVQS chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú 

hoặc nơi làm việc học tập 11 ngày 

10 

 Đăng ký NVQS chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú 

hoặc nơi làm việc học tập 21 ngày 

11  Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng 21 ngày 



3 

 

 

 

STT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỜI GIAN 

GIẢI QUYẾT  

12  Đăng ký miễm gọi nhập ngủ thời chiến 20 ngày 

V. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH   

13 

 Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với  

quân dân, người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau 

30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ 

quốc hoặc làm nhiệm vụ quốc tế có đủ từ 20 năm trở 

lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục vụ viên 

xuất ngũ, thôi việc. 61 ngày 

14 

 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 01 lần đối với 

quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương 

như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ 

sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh 

bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có đủ từ 

20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã 

phục viên xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần) 61 ngày 

UBND xã Tam Phước thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã 

được biết và thực hiện theo quy định./ 

((Đính kèm Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 09/01/2020; Kế hoạch số 

05/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Công văn số 

1349/UBND-VP ngày 28/02/2020 của UBND huyện Long Điền). 

 
Nơi nhận: 
- TTr Đảng ủy, HĐND xã (thay b/c); 

- CT, PCT UBND xã; 

- UBMTTQVN xã, các Hội, Đoàn thể xã; 

- Bộ phận TN&TKQ xã (thực hiện); 

- Toàn thể CBCC xã; 

- 06 Ban ấp; 33 Tổ Dân cư 

- CB VHTT (thông báo trên đài); 

- Ban biên tập trang thông tin điện tử xã (đăng tin); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Thanh Hồng 
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