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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Các lĩnh vực liên quan đến Quân sự) 

STT 

 

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

TRANG 

Lĩnh vực động viên quân đội (gồm: 02 thủ tục)  

01 
Thủ tục đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp 

trong kế hoạch bổ xung cho LL thường trực của quân đội 

 

3 - 4 

02 
Thủ tục xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp 

xếp trong kế hoạch bổ xung cho LL thường trực của quân đội 
5 - 6 

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội (gồm: 01 thủ tục)  

01 

Thủ tục giả quyết chế đọ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, QNCN, 

hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mĩ cứu 

nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ 

trong quân đội đã phục viên xuất ngũ trươc ngày 01/4/2000 

 

7 - 8 

Lĩnh vực Dân quân tự vệ (gồm: 02 thủ tục)  

01 
Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi 

dân quân bị ốm dẫn đến chết 

 

9 - 11 

02 
Thủ tục trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân 

khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết 

 

12 - 14 

Lĩnh vực đăng ký nghĩa vụ quân sự (gồm: 06 thủ tục)  

01 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 15 – 16  

02 Thủ tục đăng ký trong ngạch dự bị 17 – 18  

03 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ xung 19 

04 
Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư 

trú hoặc nơi làm việc, học tập 
20 - 21 

05 Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng 22 

06 Thủ tục miễn gọi nhập ngũ thời chiến 23 

Lĩnh vực chính sách (gồm: 02 thủ tục)  

01 

Thủ tục giả quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với quân nhân 

nguời làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp 

tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, có đủ 

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

ngũ, thôi việc 

24 - 25 

02 

Thủ tục giả quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với quân nhân nguời 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 nghĩa 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) 

26 

 


