
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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STT Lĩnh vực

I Lĩnh vực sự nghiệp giáo dục đào tạo
1 Dịch vụ giáo dục mầm non và phổ thông

1.1 Dịch vụ giáo dục mầm non
- Các dịch vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 tháng đến 6 tuổi

-
Dịch vụ chăm sóc dinh dưỡng; chăm sóc giấc ngủ, chăm sóc vệ sinh; chăm sóc sức khỏe và bảo đảm
an toàn

- Hoạt động chơi; hoạt động học; hoạt động lao động; hoạt động ngày hội, ngày lễ
- Hoạt động giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật trong nhà trường

-
Hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em cho

các cha mẹ và cộng đồng
1.2 Dịch vụ giáo dục phổ thông
- Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp một đến lớp năm

+
Hoạt động dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và môn học tự chọn trong Chương
trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

+
Hoạt động giáo dục trải nghiệm bao gồm: hoạt động vui chơi, thể dục thể thao, tham quan, giao lưu
văn hóa, các hoạt động xã hội khác

-
Giáo dục trung học cơ sở được thực hiện trong 4 năm học, từ lớp sáu đến lớp chín. Học sinh vào lớp
sáu phải hoàn thành chương trình tiểu học

+
Hoạt động dạy học các môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và môn học tự chọn trong chương trình

giáo dục phổ thông cấp trung học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

+

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm: các hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ
thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục
pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng
năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục môi trường, hoạt
động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh

-
Giáo dục trung học phổ thông được thực hiện trong 3 năm học, từ lớp mười đến lớp mười hai. Học
sinh vào lớp mười phải hoàn thành chương trình trung học cơ sở

+

Hoạt động dạy học các môn học , hoạt động giáo dục bắt buộc, môn học tự chọn và các chuyên đề
học tập trong chương trình giáo dục của cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng 10 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)
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+

Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp bao gồm: Các hoạt động ngoại khóa về khoa học, văn học, nghệ
thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, giáo dục
pháp luật, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống nhằm phát triển toàn diện và bồi dưỡng
năng khiếu; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hóa, giáo dục môi trường, hoạt
động từ thiện và các hoạt động xã hội khác phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh

- Giáo dục chuyên biệt
+ Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc nội trú
+ Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông dân tộc bán trú
+ Hoạt động giáo dục trong trường phổ thông Chuyên
+ Hoạt động giáo dục trong Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
2 Dịch vụ giáo dục trung cấp sư phạm và cao đẳng sư phạm

-
Đào tạo theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ: Trình độ cao đẳng sư
phạm mầm non và đại học sư phạm

3 Dịch vụ giáo dục đại học
4 Dịch vụ giáo dục thường xuyên  

4.1 Chương trình xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

4.2
Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người đọc, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công

nghệ

4.3

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bao gồm: Chương
trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin - truyền thông; chương trình đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ;
chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc theo kế
hoạch hằng năm của địa phương

4.4
Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông dành riêng cho các

đối tượng được hưởng chính sách xã hội, khuyết tật, theo kế hoạch hằng năm của địa phương
5 Dịch vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

5.1 Bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
5.2 Bồi dưỡng công chức, viên chức giáo dục
5.3 Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức
5.4 Dịch vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nội vụ
5.5 Dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý
5.6 Dịch vụ bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ngành, lĩnh vực Nội vụ
6 Dịch vụ khác

6.1 Kiểm định chất lượng giáo dục
6.2 Cấp phát các loại phôi văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6.3 Công nhận văn bằng, chứng chỉ

6.4
Tư vấn cho các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực, tham gia

bồi dưỡng phát triển các kỹ năng cần thiết cho học sinh, sinh viên

6.5
Dịch vụ Tổ chức các hoạt động ngoại khóa bao gồm: Tham quan học tập, sinh hoạt câu lạc bộ, tìm

hiểu về chuyên ngành và các hoạt động khác
6.6 Dịch vụ đào tạo, tập huấn khác cho hoạt động Xúc tiến Đầu tư, thương mại, Du lịch,…
II Lĩnh vực sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp
1 Dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng



3

STT Lĩnh vực

1.1
Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đối với ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu

cầu; các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

1.2 Dịch vụ đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trung cấp các nghề còn lại ngoài các nghề quy định
2 Dịch vụ đào tạo trình độ trung cấp
3 Dịch vụ đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng

3.1

Dịch vụ đào tạo sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng cho phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật,
người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh

niên tình nguyện hoàn thành nghĩa vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội
4 Dịch vụ đào tạo nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

4.1 Dịch vụ đào tạo nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
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STT Lĩnh vực

1 Dịch vụ y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu
1.1 An toàn thực phẩm
- Thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm

1.2 Danh mục một số dịch vụ điều trị nghiện các dạng chất thuốc phiện bằng thuốc thay thế
- Khám ban đầu
- Khám khởi liều điều trị
- Khám định kỳ
- Dịch vụ cấp phát thuốc tại các cơ sở điều trị thay thế
- Dịch vụ cấp phát thuốc tại các cơ sở cấp phát thuốc
- Dịch vụ tư vấn nhóm
- Dịch vụ tư vấn cá nhân

1.3 Danh mục các dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng
- Danh mục các dịch vụ y tế dự phòng
+ Xét nghiệm phát hiện bệnh
+ Xét nghiệm mẫu ăn uống và sinh hoạt nước thải và khí thải
+ Tạo mẫu và định loại véc tơ
+ Chích ngừa
- Danh mục các dịch vụ kiểm dịch y tế
+ Diệt chuột
+ Diệt côn trùng
+ Khử trùng

+
Tiêm chủng, áp dụng biện pháp dự phòng và cấp chứng nhận tiêm chủng quốc tế hoặc áp dụng biện 
pháp dự phòng

+ Kiểm dịch y tế thi thể, hài cốt, mẫu vi sinh y học, sản phẩm sinh học, mô, bộ phận cơ thể người
+ Kiểm dịch y tế hàng hóa, xuất, nhập quá cảnh qua đường hàng không, đường thủy, đường bưu điện
+ Kiểm dịch y tế các cơ sở cung ứng thực phẩm cho tàu thuyền, tàu bay
+ Các xét nghiệm
+ Kiểm dịch y tế phương tiện, xuất, nhập quá cảnh

1.4 Danh mục trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
- Thẩm định cấp phép lưu hành, xác nhận công bố trong lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm
- Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề, kinh doanh thuộc lĩnh vực dược, mỹ phẩm

1.5 Danh mục trong lĩnh vực y tế
- Thẩm định công bố trang thiết bị y tế
- Thẩm định điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng 10 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHỤ LỤC II
LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP Y TẾ - DÂN SỐ
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- Thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế
- Thẩm định cấp giấy chứng nhận phòng xét nghiệm an toàn sinh học
- Thẩm định danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh

1.6 Danh mục trong lĩnh vực y tế dân số
- Giám sát ô nhiễm thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm
- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông lâm và thủy sản
- Thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm
- Hội nghị, tập huấn, tuyên truyền an toàn thực phẩm
- Các hoạt động kiểm tra, giám sát, chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm
- Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình
2 Dịch vụ khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng

2.1 Đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế
- Dịch vụ khám bệnh
- Dịch vụ ngày giường bệnh
- Dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện
- Dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe

2.2 Đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế 
- Dịch vụ khám bệnh
- Dịch vụ giường bệnh
- Dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện
3 Dịch vụ kiểm nghiệm, kiểm định

Dịch vụ kiểm nghiệm mẫu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc dùng cho người
4 Dịch vụ giám định

4.1 Thẩm định cấp giấy giám định y khoa
- Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa
- Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa

4.2 Giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y
- Giám định tổng hợp
- Giám định tử thi - hài cốt
- Giám định mô bệnh học
- Cận lâm sàng phục vụ pháp y
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STT Lĩnh vực

1 Dịch vụ báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở

1.1

Dịch vụ báo chí tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu; thông tin phục vụ thiếu
niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế -

xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù

hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh; bao

gồm: Sản xuất tác phẩm báo chí; in, phát hành (đối với báo chí in); đăng tải lên Internet không khóa

mã (đối với báo chí điện tử); truyền dẫn, phát sóng quảng bá (đối với báo hình, báo nói)

1.2

Dịch vụ xuất bản tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu, bao gồm: Tổ chức bản
thảo; in, phát hành (đối với xuất bản phẩm in); đăng tải lên Internet không khóa mã (đối với xuất bản
điện tử)

1.3 Thông tin cơ sở

-
Sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; phát hành, phát

sóng, đăng tải, quảng bá sản phẩm thông tin

-
Tổng hợp thông tin phản ánh, ý kiến góp ý, đánh giá của người dân thông qua hệ thống thông tin cơ
sở phục vụ quản lý nhà nước

1.4 Thông tin, tuyên truyền đối ngoại phục vụ nhiệm vụ chính trị

-
Sản xuất các tác phẩm báo chí, xuất bản và sản phẩm truyền thông khác tuyên truyền đối ngoại; In,

phát hành, phát sóng, đăng tải trên mạng Internet các tác phẩm, sản phẩm này

- Dịch vụ tổ chức các sự kiện, hoạt động tuyên truyền, giao lưu hợp tác quốc tế về thông tin đối ngoại

1.5
Duy trì, vận hành nền tảng công nghệ, cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác thông tin, tuyên

truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu; phục vụ hoạt động thông tin cơ sở
1.6 Dịch vụ quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử
1.7 Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị
1.8 Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh - quốc phòng
1.9 Thông tin tuyên truyền đối ngoại và phục vụ hội nhập quốc tế

1.10

Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Phát triển nông nghiệp -

nông thôn; phòng chống thiên tai, chương trình mục tiêu quốc gia NTM; hiểm họa phục vụ cộng
đồng; phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào vùng dân tộc thiểu số,
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội khác.

1.11
Tạo chuyên mục riêng, đăng tải thông cáo báo chí, thông tin, thông báo liên quan đến hoạt động tác

nghiệp của phóng viên tại các sự kiện lớn của tỉnh, hướng đến phục vụ sự kiện, lễ hội

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng 10 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHỤ LỤC III
LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
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1.12

Tạo “Kho lưu trữ tác phẩm trực tuyến”, đăng tải, lưu trữ các tác phẩm hay tham dự các Giải báo chí

tỉnh, phục vụ nhu cầu tích hợp, giới thiệu các tác phẩm báo chí tiêu biểu, cổ vũ hoạt động thông tin,

tuyên truyền trên địa bàn
1.13 Truyền thông Media (tuyên truyền thông qua videoclip).
1.14 Tuyên truyền, chuyển tải thông tin thông qua hình thức đồ họa (infographic)
1.15 Xuất bản Công báo điện tử

2 Dịch vụ công nghệ thông tin
2.1 Ứng dụng công nghệ thông tin

-
Dịch vụ quản trị, vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương

- Dịch vụ phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân

-
Điều phối việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan đơn vị trong tỉnh trên Nền tảng tích hợp, chia

sẻ dữ liệu của tỉnh
- Quản trị, vận hành hệ thống Trung tâm dữ liệu chính và Trung tâm dữ liệu dự phòng

-
Kiểm thử, vận hành các ứng dụng/phần mềm của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã

hội

-
Dịch vụ quản trị, theo dõi vận hành ứng dụng/phần mềm của các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội

-
Quản trị, vận hành hệ thống cổng thông tin, website, ứng dụng/phần mềm của các cơ quan, đơn vị
phục vụ Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Quản trị, vận hành và tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ Chính quyền điện tử, Chính quyền số

- Dịch vụ cài đặt, cấu hình thiết bị, ứng dụng/phần mềm
- Dịch vụ bảo trì, nâng cấp hệ thống cổng thông tin, website, ứng dụng/phần mềm

-
Quản lý, vận hành hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh và các cơ quan Đảng, nhà

nước, tổ chức chính trị - xã hội
2.2 An toàn thông tin

-
Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn mạng và an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng,
nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

-
Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ
chức chính trị - xã hội

- Diễn tập đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước

-
Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức
chính trị - xã hội

-
Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện
tử của tỉnh

- Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

-
Kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin cho các sản phẩm, giải pháp hệ thống thông tin quan trọng của
cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội trước khi đưa vào sử dụng

- Giám sát an toàn hệ thống thông tin các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội

-
Ứng cứu, ngăn chặn, xử lý, khắc phục phòng chống tấn công an toàn mạng và an toàn hệ thống thông

tin các cơ quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
2.3 Dịch vụ sự nghiệp công về Chính quyền điện tử, chính quyền số
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-
Hỗ trợ, vận hành các phần mềm dùng chung: dịch vụ công, quản lý văn bản, quản lý cán bộ, công

chức, viên chức… và các ứng dụng thuộc Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử, Chính quyền số

-
Kiểm thử các ứng dụng/phần mềm của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; xã, phường, thị
trấn trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử

- Xây dựng, quản lý, nâng cấp Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử
- Bảo trì, nâng cấp phần mềm, hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu

-
Quản trị, vận hành hệ thống cổng thông tin, website, ứng dụng của các cơ quan, đơn vị phục vụ
CQĐT

- Quản trị vận hành và tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ chính quyền điện tử
- Dịch vụ quản trị, vận hành hệ thống quản lý tên miền phục vụ chính quyền điện tử
3 Dịch vụ viễn thông, internet

3.1 Vận hành, quản lý, bảo trì mạng không dây
3.2 Vận hành, cài đặt, nâng cấp hệ thống mạng, điện thoại, camera
3.3 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng thông tin nội bộ trong Hệ thống thông tin chính quyền điện tử
4 Dịch vụ khác

4.1

Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông

tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã

hội

4.2
Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thuộc các lĩnh vực thông tin và truyền thông cho cán bộ công

chức, viên chức, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh
4.3 Đào tạo quản trị, sử dụng các phần mềm dùng chung; hướng dẫn sử dụng chứng thư số

4.4
Đào tạo về an toàn an ninh thông tin, phương pháp ứng cứu, ngăn chặn, xử lý, khắc phục và diễn tập
phòng chống tấn công mạng

5 Dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thuê dịch vụ

5.1
Thiết bị: máy vi tính, máy in, máy photocopy, máy scan, máy fax, trang thiết bị họp trực tuyến,
hosting, tên miền, dịch vụ SSL

5.2 Phần mềm: phần mềm ứng dụng, cổng thông tin (web), mail
5.3 Vận hành hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ của tỉnh
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      TỈNH CÀ MAU                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT Lĩnh vực
1 Dịch vụ văn hóa 

1.1

Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn; ngày sinh của các đồng chí lãnh

đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; năm mất của các danh nhân đã được
Đảng, Nhà nước công nhận; phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ở trong nước và quốc tế

1.2
Bảo tồn, phục dựng, dàn dựng và tổ chức cuộc thi, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp,
truyền thống, tiêu biểu, đặc thù

1.3
Sưu tầm, nghiên cứu, tổ chức dàn dựng, biểu diễn các tác phẩm thuộc thể loại nhạc vũ kịch và giao

hưởng

1.4
Sưu tầm, bảo tồn, truyền dạy, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian, truyền thống, tiêu biểu và

đặc thù của các dân tộc Việt Nam

1.5
Phát động, tổ chức sáng tác tác phẩm tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, tác phẩm nghệ thuật
tham gia các cuộc thi, liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp

1.6
Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng; tuyên

truyền lưu động, cổ động trực quan phục vụ nhiệm vụ chính trị

1.7
Hỗ trợ đội văn nghệ, câu lạc bộ văn nghệ dân gian trên địa bàn được cử tham gia các sự kiện văn hóa

ngoài tỉnh, khu vực và toàn quốc
1.8 Tổ chức triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị

1.9
Hoạt động sưu tầm, kiểm kê, nghiên cứu, bảo quản, trưng bày, giáo dục, truyền thông của bảo tàng

công lập
1.10 Bảo vệ, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, sưu tầm, nghiên cứu, bảo quản và phát huy giá trị di tích
1.11 Tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích đã được kiểm kê, xếp hạng

1.12
Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, lập hồ sơ khoa học, tổ chức thực hành, trình diễn và truyền dạy di sản
văn hóa phi vật thể

1.13 Thăm dò, khai quật khảo cổ nhằm mục đích nghiên cứu khoa học
1.14 Thăm dò, khai quật khảo cổ phục vụ dự án cải tạo, xây dựng công trình, khảo cổ học dưới nước
1.15 Giám định tài liệu, di vật, cổ vật phục vụ công tác quản lý và các hoạt động của bảo tàng

1.16
Tổ chức hoạt động giám định tài liệu, di vật, cổ vật theo đề nghị hoặc đơn đặt hàng của cá nhân, tổ
chức phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước

1.17 Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, số hóa, biên dịch và phát huy giá trị di sản tư liệu
1.18 Xây dựng cơ sở dữ liệu, bộ máy tra cứu, lập báo cáo các loại dữ liệu về di tích và bảo tồn di tích
1.19 Lập dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
1.20 Kiểm kê, đăng ký, lập hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia

1.21

Tổ chức các chương trình văn hóa nghệ thuật, ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ
đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã

đảo, huyện đảo

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng 10 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHỤ LỤC IV
LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
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1.22

Bảo tồn, phục dựng, tái hiện và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc; sưu tầm, bảo quản,
trưng bày giới thiệu các tài liệu, hiện vật văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào các dân tộc Việt
Nam

1.23 Bảo tồn làng, bản văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một

1.24
Tổ chức các sự kiện, hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc
Việt Nam

1.25
Hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng ngày cho đồng bào các dân tộc được mời tham gia hoạt động tại Làng

Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

1.26

Hỗ trợ các hoạt động sáng tác của văn nghệ sỹ nhằm khuyến khích các tài năng sáng tạo, góp phần
hình thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị về nội dung, tư tưởng và nghệ thuật tại các trại
sáng tác phục vụ nhiệm vụ chính trị

1.27
Hỗ trợ hoạt động sáng tạo và phổ biến, phát hành tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, tác phẩm
báo chí chất lượng cao ở trung ương và địa phương

1.28
Xây dựng, xử lý, bảo quản tài nguyên thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống tra cứu thông tin tại
thư viện công lập

1.29
Cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện và phục vụ lưu động ngoài thư viện, phục vụ người khuyết
tật

1.30 Hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện và dịch vụ hỗ trợ học tập, nghiên cứu

1.31
Tổ chức sự kiện, biên soạn thư mục, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu
thư viện phục vụ kỷ niệm những ngày lễ lớn trong nước và quốc tế

1.32

Tổ chức dịch vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin, tiện ích thư viện phục vụ đồng
bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo,
huyện đảo

1.33
Sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm, các bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt
về lịch sử, văn hóa, khoa học

1.34
Hỗ trợ thông tin theo yêu cầu phục vụ nghiên cứu, quản lý chuyên biệt; tổ chức các sự kiện văn hóa

phục vụ học tập suốt đời và các hoạt động phát triển văn hóa đọc

1.35
Phát triển thư viện số, tài nguyên thông tin dùng chung, tài nguyên thông tin mở, liên thông thư viện
trong nước và nước ngoài

1.36
Giám định, thông tin, truyền thông về quyền tác giả, quyền liên quan phục vụ công tác quản lý nhà

nước
1.37 Chuyển giao, khai thác quyền tác giả, quyền liên quan phục vụ công tác quản lý nhà nước

1.38

Sản xuất phim phục vụ trẻ em, lực lượng vũ trang, đồng bào đang sinh sống tại vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, tại xã đảo, huyện đảo; sản xuất phim tài liệu, phóng sự
chuyên đề và quay tư liệu các sự kiện lớn của đất nước

1.39 Tổ chức tuần phim và các sự kiện quảng bá điện ảnh trong nước và quốc tế phục vụ nhiệm vụ chính trị

2 Dịch vụ gia đình
2.1 Tổ chức các sự kiện liên quan đến lĩnh vực gia đình
2.2 Hỗ trợ các hoạt động của các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình

2.3
Cung cấp các sản phẩm truyền thông về giáo dục đời sống, đạo đức, lối sống trong gia đình; phòng,

chống bạo lực gia đình
3 Dịch vụ thể dục, thể thao

3.1 Tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện vận động viên, huấn luyện viên thể thao
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3.2
Thực hiện giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao cho vận động viên thể thao thành

tích cao

3.3 Phòng, chống doping trong hoạt động thể thao

3.4

Khám, chữa bệnh, điều trị chấn thương cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian

tập huấn và thi đấu (ngoài danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Y tế
chủ trì)

3.5 Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao

3.6 Bảo đảm điều kiện tập luyện thể dục, thể thao cho các đối tượng chính sách tại thiết chế thể thao cơ sở

3.7 Bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, thể thao đặc thù

3.8 Tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai

3.9 Hướng dẫn phòng tránh chấn thương trong tập luyện thể dục, thể thao
3.10 Hướng dẫn chế độ dinh dưỡng đặc thù trong tập luyện thể dục, thể thao

4 Dịch vụ du lịch
4.1 Xúc tiến, quảng bá du lịch ở trong nước và ngoài nước
4.2 Phát triển thương hiệu du lịch quốc gia và địa phương
4.3 Tổ chức, tham gia các sự kiện du lịch quy mô cấp cơ sở, liên vùng, quốc gia
4.4 Bảo vệ, tôn tạo, phát triển giá trị tài nguyên du lịch
4.5 Tổ chức thông tin hỗ trợ khách du lịch và phát triển du lịch cộng đồng
4.6 Tổ chức khảo sát, thu thập dữ liệu, tài liệu, điều tra tài nguyên du lịch, thị trường du lịch
5 Dịch vụ khác thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

5.1
Đào tạo nguồn nhân lực tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thể thao ở trong nước và nước
ngoài

5.2
Đào tạo nhân lực các ngành hiếm, chuyên sâu, chất lượng cao, khó tuyển và truyền thống, đặc thù

thuộc các trình độ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
5.3 Tổ chức hội thi tài năng học sinh, sinh viên trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

5.4
Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy sư phạm chuyên ngành đối với
giảng viên, giáo viên, huấn luyện viên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

5.5 Đào tạo nhân lực chuyên sâu, chất lượng cao trong lĩnh vực du lịch, thể thao

5.6
Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng liên quan thuộc các lĩnh vực
văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

5.7
Nghiên cứu các chương trình, đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (cấp quốc
gia, cấp bộ và cơ sở) các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

5.8
Các chương trình, dự án, nhiệm vụ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trong

các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch

5.9
Nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công nghệ trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể
thao và du lịch

5.10 Quảng bá về văn hóa, gia đình, thể thao Việt Nam ở nước ngoài
5.11 Tham gia ngày, tuần, năm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài và của nước ngoài tại Việt Nam
5.12 Tổ chức sự kiện văn hóa đối ngoại ở trong và ngoài nước

5.13
Xuất bản, công bố sản phẩm, ấn phẩm thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du

lịch phục vụ nhiệm vụ chính trị
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5.14
Xây dựng, duy trì hoạt động, cung cấp thông tin của hệ thống thông tin và truyền thông quản lý nhà

nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch
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1 Dịch vụ hoạt động khoa học và công nghệ 

1.1
Công bố, xuất bản, in, phát hành ấn phẩm khoa học, kỹ thuật và công nghệ (sách, báo, tổng luận
chuyên đề, bản tin, tạp chí)

1.2
Nghiên cứu, lưu giữ và phát triển các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế trên địa bàn tỉnh
bằng công nghệ sinh học

1.3
Tập huấn ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân và

doanh nghiệp trong tỉnh

1.4
Phổ biến, nhân rộng mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao từ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học
và công nghệ các cấp cho người dân và doanh nghiệp trong tỉnh

1.5 Dịch vụ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
1.6 Thẩm định cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ

1.7
Đánh giá trình độ công nghệ, đánh giá năng lực tiếp thu công nghệ, đánh giá năng lực đổi mới công

nghệ, đánh giá năng lực sáng tạo công nghệ
1.8 Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn xây dựng hồ sơ tự công bố sản phẩm hàng hóa
1.9 Dịch vụ tư vấn, hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch cho sản phẩm

1.10 Thông tin, phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ
1.11 Dịch vụ hỗ trợ thương mại hóa sáng chế
1.12 Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu đổi mới công nghệ

1.13
Tập huấn ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống cho người dân và

doanh nghiệp trong tỉnh
1.14 Xây dựng và phát triển cổng thông tin khoa học và công nghệ
1.15 Dịch vụ tư vấn, đăng ký nhãn hiệu
1.16 Hỗ trợ phát triển sản phẩm đặc sản, đặc thù của địa phương

2 Dịch vụ lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng (bao gồm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật)

2.1

Xây dựng thẩm tra quy chuẩn kỹ thuật địa phương; tham gia xây dựng tiêu chuẩn; hướng dẫn áp dụng
tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước
ngoài

2.2
Phổ biến, hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn
khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

2.3 Thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường
2.4 Đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
2.5 Thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường
2.6 Duy trì đánh giá năng lực sự chứng nhận sự phù hợp phòng thử nghiệm

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng 10 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHỤ LỤC V
LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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2.7 Hoạt động thử nghiệm, giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa, môi trường phục vụ yêu cầu QLNN

2.8 Hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)

2.9
Tư vấn xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến trong hoạt động của các cơ quan Nhà

nước
3 Dịch vụ lĩnh vực sở hữu trí tuệ

3.1 Giám định về sở hữu công nghiệp phục vụ quản lý nhà nước

4 Dịch vụ phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ (bao gồm thông tin khoa học và công nghệ)

4.1 Xây dựng và quản trị hạ tầng thông tin khoa học và công nghệ

4.2
Hoạt động thống kê khoa học và công nghệ: Điều tra thống kê khoa học và công nghệ; Hoạt động
nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ

4.3 Cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu của tỉnh lên cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ 
4.4 Hoạt động thư viện khoa học và công nghệ: Tra cứu và cung cấp thông tin
5 Dịch vụ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

5.1
Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia. Thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ
thống phòng chuẩn quốc gia trong Iĩnh vực đo lường bức xạ và hạt nhân
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1 Dịch vụ môi trường
- Thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải
- Quan trắc, phân tích môi trường
- Đánh giá tác động môi trường
- Cải tạo, phục hồi môi trường, hệ sinh thái các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái

-
Tư vấn, chuyển giao công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, công nghệ môi trường; công nghệ tiết
kiệm năng lượng, sản xuất năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

-
Tư vấn, đào tạo, cung cấp thông tin về môi trường; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, tiết kiệm
năng lượng

- Giám định về môi trường đối với hàng hóa, máy móc, thiết bị, công nghệ
- Giám định thiệt hại về môi trường, đa dạng sinh học
- Giám định các chất ô nhiễm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người

-

Các dịch vụ môi trường khác gồm: đo lường, kiểm soát, hạn chế, phòng ngừa và giảm thiểu ô nhiễm
môi trường nước, không khí, đất và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; xử lý chất thải, các chất
ô nhiễm khác; bảo tồn đa dạng sinh học và các dịch vụ khác có liên quan

-
Điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt sông, hồ nội
tỉnh

- Điều tra, đánh giá, xây dựng dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí cấp tỉnh

-
Điều tra, đánh giá, xác định và khoanh vùng các khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, khu

vực ô nhiễm môi trường đất trên địa bàn và xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
- Cập nhật, đánh giá chỉ tiêu thống kê môi trường
- Báo cáo tổng quan về hiện trạng môi trường và báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường
- Điều tra, thống kê, đánh giá nguy cơ sự cố môi trường có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh
- Điều tra, thống kê, cập nhật hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về môi trường

-
Dịch vụ xử lý, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; thu gom và xử lý rác thải nhựa
trôi nổi trên biển và đại dương

-
Dịch vụ vận chuyển sử dụng phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên

liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải theo quy định của pháp luật
- Các dịch vụ môi trường khác theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường
2 Dịch vụ bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

-
Điều tra, đánh giá, quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; xác lập, thẩm định và công nhận
di sản thiên nhiên thuộc nhiệm vụ của địa phương

- Điều tra cơ bản, quan trắc, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng 10 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHỤ LỤC VI
LĨNH VỰC SỰ NGHIỆP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
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- Điều tra, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học nơi dự kiến thành lập khu bảo tồn 

-

Điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, xác lập chế độ phát triển bền vững
hệ sinh thái tự nhiên và xác lập vị trí, diện tích vùng đất ngập nước tự nhiên trên bản đồ hiện trạng sử
dụng đất hoặc tọa độ trên mặt nước biển

- Điều tra để lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh

-
Điều tra, xác định khu vực phân bố, lập kế hoạch cô lập và diệt trừ loài thuộc Danh mục loài ngoại lai

xâm hại trên địa bàn tỉnh

- Các dịch vụ bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học khác theo quy định của Luật Đa dạng sinh học
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1 Hoạt động kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

1.1 Dịch vụ lĩnh vực trồng trọt
- Chuyển đổi số trong sản xuất trồng trọt
- Điều tra, thống kê thuộc lĩnh vực trồng trọt
- Tập huấn, tư vấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin tuyên truyền 
- Trình diễn, đánh giá cơ cấu giống 
- Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả
- Biên soạn ban hành tài liệu kỹ thuật lĩnh vực trồng trọt
- Tổ chức hội nghị, hội thảo đánh giá hoạt động lĩnh vực trồng trọt
- Tổ chức thực hiện lớp học tại hiện trường
- Nghiên cứu, khảo nghiệm, chọn lọc, phục tráng lai tạo các loại cây trồng
- Nhân giống, lưu giữ giống gốc, bảo tồn các cây đầu dòng đã được công nhận qua bình tuyển
- Ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học (Marker phân tử trong lai tạo chọn giống lúa)

1.2 Dịch vụ lĩnh vực chăn nuôi
- Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả
- Tập huấn, tư vấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin tuyên truyền
- Tổ chức thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi theo quy định của pháp luật
- Xây dựng và phát triển vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh
- Biên soạn ban hành tài liệu kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi
- Tổ chức thực hiện lớp học tại hiện trường
- Lưu giữ giống gốc giống gia súc, gia cầm (ông bà, bố mẹ)
- Lai tạo, phát triển đàn giống gia súc và gia cầm

1.3 Dịch vụ lĩnh vực bảo vệ thực vật
Tập huấn, tư vấn hướng dẫn phòng trừ dịch hại bảo vệ sản xuất

1.4 Dịch vụ lĩnh vực thú y
- Hoạt động đánh giá an toàn dịch bệnh
- Tư vấn hướng dẫn chăn nuôi an toàn dịch bệnh

1.5 Dịch vụ lĩnh vực thủy sản

-
Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi

trường nuôi trồng thủy sản
- Tập huấn chuyển giao ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất
- Chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nuôi trồng thủy sản
- Xây dựng và nhân rộng mô hình, dự án, đề án đạt hiệu quả trong nuôi trồng thủy sản
- Thu thập thông tin, điều tra đánh giá kết quả nuôi trồng thủy sản
- Biên soạn ban hành tài liệu kỹ thuật lĩnh vực nuôi trồng thủy sản

(Kèm theo Nghị quyết số       /NQ-HĐND ngày     tháng 10 năm 2022 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau)

PHỤ LỤC VII
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ VÀ SỰ NGHIỆP KHÁC
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- Chuyển đổi số trong sản xuất nuôi trồng thủy sản
- Tổ chức hội nghị, hội thảo đánh giá hoạt động lĩnh vực thủy sản
- Tổ chức thực hiện lớp học tại hiện trường

-
Hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng giống thủy sản, thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi

trường nuôi trồng thủy sản
1.6 Dịch vụ lĩnh vực lâm nghiệp
- Quản lý bảo vệ rừng; cải tạo rừng
- Trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng trồng mới
- Khoanh nuôi tái sinh rừng
- Điều tra, quy hoạch thuộc lĩnh vực lâm nghiệp
- Thống kê, kiểm kê theo dõi diễn biến tài nguyên rừng
- Thực hiện công tác khuyến lâm trong phạm vi được giao quản lý
- Mua các phần mềm hỗ trợ thống kê, kiểm kê giám sát tài nguyên rừng
- Quản lý sử dụng đất, rừng được giao đúng quy hoạch, kế hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt

- Phát triển rừng (Chi phí thiết kế trồng rừng, chi phí làm đất, công trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ)

-

Tuyên truyền pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho nhân dân trên địa bàn quản lý; vận động
nhân dân sử dụng hợp lý, bền vững các nguồn tài nguyên rừng; quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển
rừng theo quy định của pháp luật

-
Tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, trung

hạn và hàng năm để quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng theo quy định của pháp luật
- Quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng theo các quy định của pháp luật về lâm nghiệp

-
Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề tài, dự án, đề án, phương án khi được cấp thấm quyền
giao và theo quy định của pháp luật

- Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, thực vật rừng, động vật rừng; phòng trừ sinh vật gây hại rừng

-
Lập và trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững; tổ chức thực hiện phương
án sau khi được phê duyệt

-

Xây dựng kế hoạch, phương án trồng rừng, phục hồi rừng, cải tạo rừng, khai thác gỗ và lâm sản ngoài

gỗ, sản xuất lâm, ngư, nông nghiệp kết hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện kế
hoạch, phương án sau khi được phê duyệt

-

Xây dựng phương án phòng, chống chặt phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật; phòng, chống săn
bắt, bẫy động vật rừng trái phép trình cấp thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện phương án sau khi

được phê duyệt

-
Lập dự án đầu tư công trình lâm sinh, báo cáo kinh tế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm

sinh; thiết kế khai thác rừng, tỉa thưa rừng, chặt, nuôi dưỡng làm giàu rừng
- Khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng
- Thông kê, kiểm kê thuộc lĩnh vực lâm nghiệp
- Khoán quản lý bảo vệ rừng phòng hộ 
- Bảo tồn đa dạng sinh học rừng, thực vật rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng
- Tập huấn, tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất lâm nghiệp
- Xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất lĩnh vực lâm nghiệp

1.7 Dịch vụ lĩnh vực thủy lợi
- Duy tu, nạo vét, sửa chữa hệ thống kênh mương
- Duy tu sửa chữa bờ bao
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- Sửa chữa hệ thống cống, trạm bơm
- Vận hành, bảo dưỡng, bảo trì các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất

-
Mua sắm trang thiết bị sửa chữa phụ vụ công tác quản lý vận hành khai thác hệ thống công trình thuỷ
lợi

- Sửa chữa, bảo trì trụ sở làm việc, nhà quản lý cống
1.8 Dịch vụ lĩnh vực quản lý chất lượng 
1.9 Dịch vụ khác
- Hoạt động đánh giá chất lượng giống, vật tư, phân, thuốc,… phục vụ sản xuất nông nghiệp

-
Giới thiệu cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, phân, thuốc, hóa chất,… phục vụ trong sản xuất
nông nghiệp

- Thu thập, xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu, hình ảnh về hoạt động khuyến nông

-
Xây dựng và nhân rộng mô hình, đề án, dự án về sản xuất nông nghiệp hữu cơ, an toàn, sinh thái,

công nghệ cao,…

-

Hoạt động khuyến nông: Thông tin, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tư vấn, tọa đàm, diễn đàn, hội
nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm, tham quan học tập; xây dựng dự án, đề án, mô hình, quản
lý, kiểm tra các hoạt động khuyến nông…

-
Hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ triển lãm, giới thiệu, quảng bá liên kết tiêu thụ sản phẩm
nông nghiệp 

-
Thực hiện hợp tác, phối hợp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ về khuyến nông theo quy định
của pháp luật

- Thực hiện phân tích, đánh giá, nghiệm thu các dự án, đề án, mô hình,… sản xuất nông nghiệp

-

Tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển nông

nghiệp, nông dân, nông thôn và các chính sách khác có liên quan; thông tin thị trường, giá cả nông

sản, vật tư nông nghiệp, lịch thời vụ, thời tiết…

-
Tham gia xây dựng, góp ý văn bản thuộc lĩnh vự sản xuất nông nghiệp; phát hành tin bài, ấn phẩm
khuyến nông

-
Thực hiện tuyên truyền trên truyền hình, truyền thanh, báo, website khuyến nông; mạng xã hội; phần
mềm nông nghiệp

-
Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác khuyến
nông

- Hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp
- Phân tích, xét nghiệm chất lượng nước theo quy định pháp luật

-
Tập huấn, hội thảo, trình diễn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới về giống cây trồng, vật
nuôi, thủy sản do Trung tâm sản xuất và cung ứng

-

Nhập giống (cây trồng, vật nuôi, thủy sản) để nghiên cứu, tuyển chọn, sản xuất và cung ứng; khuyến
cáo nông dân chuyển đổi cơ cấu giống theo yêu cầu của thị trường, góp phần thúc đẩy quá trình

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh

-

Thực hiện các dịch vụ về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản; phân bón; thuốc bảo vệ thực vật; thuốc
thú y chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản; thức ăn chăn nuôi; thức ăn nuôi trồng thủy sản theo quy định
của pháp luật 

-

Tổ chức quản lý đất lâm nghiệp, thực hiện công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng,
phòng cháy chữa cháy rừng, quản lý lâm sản, động vật hoang dã, thực hiện chế biến, tiêu thụ lâm sản
gỗ, lâm sản ngoài gỗ; liên kết khai thác tiềm năng du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ môi trường trong

phạm vi lâm phần được giao quản lý theo các quy định của pháp luật
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- Thuê chuyên gia tư vấn phục vụ hoạt động khuyến nông
- Mua sắm thiết bị, dụng cụ đo môi trường phục vụ công tác khuyến nông
2 Hoạt động kinh tế giao thông vận tải

2.1 Dịch vụ lĩnh vực đường bộ
2.2 Dịch vụ lĩnh vực đường thủy nội địa
3 Hoạt động kinh tế tài nguyên môi trường

3.1 Lĩnh vực công nghệ thông tin, lưu trữ và truyền thông về tài nguyên và môi trường

-
Thu thập, xử lý, tổ chức quản lý thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường; xây dựng, cập nhật, vận
hành hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường

- Công tác chỉnh lý, số hoá, bảo quản kho lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường

- Thông tin tuyên truyền về tài nguyên và môi trường
3.2 Dịch vụ lĩnh vực quản lý đất đai
- Lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện
- Thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện

-
Điều tra, đánh giá chất lượng đất, thoái hóa đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá các loại đất; định giá

đất cụ thể
- Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

-
Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; Lập phương án sử dụng,
khai thác quỹ đất được giao quản lý

-
Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

- Xây dựng cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai
- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính
- Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai

-
Hoạt động thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền
với đất

-
Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện,
thành phố Cà Mau để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

- Giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
3.3 Dịch vụ lĩnh vực đo đạc và bản đồ
- Đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính; bản đồ địa chính trích đo
- Thành lập, cập nhật bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp huyện

-
Các hoạt động đo đạc, bản đồ theo yêu cầu của tỉnh, thiết lập các điểm cơ sở đo đạc chuyên dụng,
thành lập bản đồ chuyên đề khác của địa phương

- Đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính theo quy định của pháp luật
- Xây dựng, quản lý thông tin dữ liệu đo đạc bản đồ, địa giới hành chính của địa phương
- Xây dựng mạng lưới tọa độ, độ cao nhà nước, chuyên ngành
- Đo đạc, thành lập bản đồ địa hình chuyên ngành 1:500, 1:1.000, 1:2.000, và 1:5.000
- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỉnh Cà Mau tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000
- Xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc cơ bản và chuyên ngành
- Giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ

3.4 Dịch vụ lĩnh vực địa chất và khoáng sản
- Điều tra cơ bản về địa chất và tài nguyên khoáng sản
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-
Điều tra, đánh giá tai biến địa chất, địa chất công trình, địa chất đô thị, địa chất môi trường, địa chất
cảnh quan, công viên địa chất

- Thăm dò khoáng sản theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh
- Thống kê, kiểm kê tài nguyên, trữ lượng khoáng sản
- Đánh giá giá trị kinh tế các mỏ khoáng sản

-

Xây dựng chiến lược khoáng sản; quy hoạch khoáng sản; quy hoạch điều tra cơ bản về địa chất và

khoáng sản; khu vực cấm, tạm cấm và khu vực dự trữ khoáng sản; khu vực đấu giá quyền thăm dò,

khai thác khoáng sản
3.5 Dịch vụ lĩnh vực tài nguyên nước
- Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

-
Điều tra, đánh giá hiện trạng xả nước thải và khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước trên địa
bàn tỉnh Cà Mau

- Điều tra, đánh giá tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- Khảo sát, đo đạc tài nguyên nước trong phạm vi tỉnh Cà Mau
- Quan trắc, giám sát tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

3.6 Dịch vụ lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

-
Điều tra, khảo sát, quan trắc, giám sát tác động và dự báo, cảnh báo về khí tượng thủy văn và biến đổi
khí hậu

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu

-
Xây dựng kế hoạch truyền thông hỗ trợ thông tin cho cộng đồng dân cư ven biển ứng phó với biến
đổi khí hậu

3.7 Dịch vụ lĩnh vực quản lý tổng hợp tài nguyên môi trường biển và hải đảo
- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển của tỉnh Cà Mau

-

Các hoạt động quản lý tài nguyên vùng bờ tỉnh Cà Mau: Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên

vùng bờ; xây dựng cơ chế điều phối đa ngành, đa lĩnh vực phục vụ cho quản lý tổng hợp vùng bờ; lập
và báo cáo hiện trạng vùng bờ làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai quản lý tổng hợp vùng bờ;
điều tra phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ; xây dựng và thực hiện các mô hình đồng quản
lý tài nguyên vùng bờ ở các địa phương ven biển; phân vùng chức năng vùng bờ; lập, điều chỉnh và

thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường vùng bờ

- Điều tra, thống kê, phân loại, quản lý tổng hợp tài nguyên biển và hải đảo theo phân cấp quản lý

-

Các hoạt động kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo tỉnh Cà Mau: Quan trắc tổng hợp môi

trường biển và hải đảo; phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Cà Mau; điều tra,

thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền, từ các hoạt động trên biển, hải đảo; tình trạng
ô nhiễm môi trường biển, hải đảo

3.8 Dịch vụ lĩnh vực viễn thám
- Quan trắc, giám sát tài nguyên và môi trường, phòng chống thiên tai bằng công nghệ viễn thám
- Xây dựng, cập nhật các loại bản đồ chuyên đề bằng công nghệ viễn thám
- Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám

3.9 Lĩnh vực môi trường
- Quy hoạch bảo vệ môi trường (cấp tỉnh và cấp huyện)
- Quan trắc chất lượng môi trường định kỳ tỉnh Cà Mau

-
Lập Báo cáo hiện trạng môi trường (cấp tỉnh và cấp huyện) và Báo cáo chuyên đề môi trường tỉnh Cà

Mau
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- Lập, điều chỉnh quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Cà Mau

-
Điều tra, đánh giá sức chịu tải, thiệt hại do ô nhiễm môi trường và xử lý ô nhiễm môi trường lưu vực
sông trên địa bàn tỉnh Cà Mau

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

-

Điều tra, thống kê, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học, xác lập chế độ phát triển bền vững
hệ sinh thái tự nhiên và xác lập vị trí, diện tích vùng đất ngập nước tự nhiên trên bản đồ hiện trạng sử
dụng đất hoặc tọa độ trên mặt nước biển

-
Điều tra lập Danh mục loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh Cà Mau, xác định khu vực phân bổ, lập
kế hoạch cô lập và diệt trừ loài thuộc Danh mục loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh

- Điều tra, đánh giá sơ bộ đất, trầm tích có khả năng bị ô nhiễm tồn lưu

- Điều tra, thống kê và đánh giá tình hình phát sinh và công tác quản lý về chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

-
Quản lý, vận hành các trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục (nước mặt, nước ngầm, nước biển,
không khí,…)

-
Quan trắc và phân tích mẫu nước thải của các công ty phục vụ thu phí nước thải trên địa bàn tỉnh Cà

Mau

- Quan trắc chất lượng môi trường vùng đất ngập nước quan trọng trên địa bàn tỉnh Cà Mau
- Phối hợp quan trắc, phân tích môi trường trong các nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất
- Các đề tài, nhiệm vụ, dự án khác về lĩnh vực Môi trường
4 Hoạt động kinh tế công thương

4.1 Dịch vụ lĩnh vực điện lực, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả 

-

Tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng điện an toàn; sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp trên

địa bàn tỉnh; tư vấn chuyển giao công nghệ mới, giải pháp kỹ thuật về sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả

- Hỗ trợ kiểm toán năng lượng 
- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng hiệu quả

4.2 Dịch vụ lĩnh vực quản lý cạnh tranh

- Tổ chức hội nghị phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh

-

Tổ chức tập huấn đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (hội nhập quốc
tế, xuất khẩu, thương mại điện tử, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các lĩnh vực thương mại khác

có liên quan)

4.3 Dịch vụ lĩnh vực thương mại điện tử
- Tổ chức đào tạo kỹ năng thương mại điện tử
- Hỗ trợ xúc tiến thương mại qua sàn giao dịch thương mại điện tử
- Tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức về thương mại điện tử
- Quản trị, vận hành sàn thương mại điện tử

4.4 Dịch vụ khuyến công; xúc tiến thương mại
- Dịch vụ khuyến công

+
Tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn để tạo việc làm

và nâng cao tay nghề cho người lao động
+ Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
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+
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản
xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

+ Hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp
+ Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh
+ Tham gia hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia

+
Tổ chức gian hàng chung của tỉnh tham gia hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp trong nước

+
Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp trong nước
+ Hỗ trợ đầu tư các phòng trưng bày giới thiệu quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

+

Tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong việc: Lập dự án đầu tư, maketing; quản lý sản
xuất - tài chính - kế toán - nhân lực; thành lập doanh nghiệp; liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh

doanh

+ Hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì, đóng gói sản phẩm
+ Thực hiện chuyên đề Công Thương phát sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau

+
Thiết kế và in ấn ấn phẩm; xây dựng dữ liệu, trang thông tin điện tử; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức
thông tin đại chúng khác tuyên truyền hoạt động khuyến công

+ Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở công nghiệp nông thôn

+
Xây dựng chương trình, tài liệu và tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho

cán bộ làm công tác khuyến công
+ Hội thảo chuyên đề, hội nghị đánh giá tổng kết về hoạt động khuyến công
+ Tổ chức tham quan khảo sát, học tập kinh nghiệm trong nước

+
Xây dựng, duy trì và phổ biến các cơ sở dữ liệu trang thông tin điện tử về khuyến công, sản xuất sạch
hơn

+ Xây dựng chương trình khuyến công từng giai đoạn, kế hoạch khuyến công hàng năm
+ Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công
+ Duy trì phòng trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Cà Mau
- Dịch vụ xúc tiến thương mại
+ Tổ chức, tham gia Hội trợ triển lãm trong và ngoài nước
+ Tổ chức, tham gia Hội nghị kết nối giao thương trong và ngoài tỉnh
+ Tổ chức phiên chợ hàng Việt về nông thôn

+

Tư vấn, hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì, hỗ trợ các tổ chức cá nhân tiếp cận các chính sách ưu đãi đầu
tư, chính sách đất đai, chính sách khoa học công nghệ, chính sách tài chính tín dụng và các chính sách 
ưu đãi khác của nhà nước

+

Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản in, ấn phẩm, xây dựng về dữ
liệu, trang thông tin điện tử, tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác về phát triển
công thương

+ Tổ chức đoàn tham gia các hội chợ triển lãm tại các tỉnh, thành phố
+ Tổ chức các phiên chợ hàng Việt về nông thôn
+ Tổ chức, tham gia Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa
+ Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước
5 Hoạt động kinh tế xây dựng

5.1 Dịch vụ lập các đồ án quy hoạch theo phân cấp
- Dịch vụ lập quy hoạch vùng liên huyện
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- Dịch vụ lập quy hoạch chung các khu đô thị và khu chức năng
- Dịch vụ lập quy chế quản lý kiến trúc
- Dịch vụ cắm mốc giới các đồ án quy hoạch đã phê duyệt ra thực địa
- Dịch vụ lập chương trình phát triển đô thị
- Dịch vụ nâng cấp đô thị, công nhận đô thị
- Dịch vụ lập chương trình phát triển nhà ở
- Dịch vụ lập kế hoạch phát triển nhà ở

5.2
Dịch vụ nghiên cứu thiết kế điển hình, thiết kế mẫu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành

xây dựng
- Dịch vụ thiết kế điển hình trụ sở cơ quan hành chính cấp xã
- Dịch vụ thiết kế điển hình các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cấp xã
- Dịch vụ thiết kế điển hình các công trình thuộc lĩnh vực giáo dục cấp xã
- Dịch vụ thiết kế điển hình các công trình thuộc lĩnh vực y tế cấp xã
- Dịch vụ thiết kế điển hình nhà ở thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai

5.3 Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, đo đạc, thành lập bản đồ chuyên ngành xây dựng
- Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ quy hoạch đô thị
- Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ quy hoạch các khu chức năng
- Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ quy hoạch nông thôn
- Dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

5.4
Dịch vụ xây dựng, thu thập, duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành

xây dựng, phát triển cổng thông tin điện tử
- Dịch vụ xây dựng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
- Dịch vụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về giấy phép xây dựng
- Dịch vụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hoạt động xây dựng
- Dịch vụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về kinh tế, vật liệu xây dựng
- Dịch vụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật
- Dịch vụ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về trật tự đô thị
- Dịch vụ phát triển cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng

5.5 Dịch vụ điều tra thống kê
- Dịch vụ khảo sát thu thập số liệu và đơn giá, định mức, chỉ số giá xây dựng
- Dịch vụ điều tra thống kê tốc độ đô thị hóa của các đô thị

5.6 Dịch vụ khác
- Dịch vụ quản lý nhà ở, chung cư thuộc sở hữu nhà nước
6 Lĩnh vực sự nghiệp lao động - thương binh và xã hội

6.1 Dịch vụ chăm sóc người có công
- Dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công
- Dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, người có công

6.2 Dịch vụ về việc làm
- Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động 
- Dịch vụ thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động

-
Dịch vụ cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, trừ đối tượng thuộc
bảo hiểm thất nghiệp chi trả

6.3 Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài 
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-

Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng cho lao động người dân tộc thiểu
số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng; người cần nâng cao

trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước tiếp nhận lao động thuộc dự án, chương trình

hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và nước tiếp nhận lao động
6.4 Dịch vụ trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em; dịch vụ xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội
- Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp
- Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội
- Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc cho đối tượng 
- Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng tự nguyện sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội
- Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú cho đối tượng tự nguyện tại các cơ sở bảo trợ xã hội

6.5 Dịch vụ phòng, chống tệ nạn xã hội

-
Dịch vụ tư vấn dự phòng nghiện ma túy; tư vấn điều trị, cai nghiện ma túy, cai nghiện phục hồi; đào
tạo nghề, tạo việc làm cho người nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện công lập

- Dịch vụ hỗ trợ cho người bán dâm tại cộng đồng 
- Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân mua bán

6.6 Dịch vụ về an toàn vệ sinh lao động
- Dịch vụ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động
7 Lĩnh vực tư pháp

7.1 Dịch vụ trợ giúp pháp lý
8 Lĩnh vực sự nghiệp khác 

8.1 Dịch vụ lưu trữ
- Dịch vụ thu thập tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử
+ Sưu tầm tài liệu quý, hiếm
+ Thu thập tài liệu lưu trữ thuộc Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu
- Dịch vụ bảo quản tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử
+ Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và Vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy
+ Bồi nền, tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ
+ Lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ
+ Khử trùng, khử axit, khử nấm mốc tài liệu lưu trữ
+ Sử dụng các biện pháp kỹ thuật chống mối và các loại côn trùng gây hại

-
Dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhiệm
vụ chính trị

+ Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ
+ Giải mật và lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng
+ Số hóa, tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ không thuộc Danh mục bí mật nhà nước
+ Xử lý tài liệu hết giá trị
+ Tổ chức trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ, giới thiệu tài liệu lưu trữ

-
Dịch vụ sử dụng tài liệu lưu trữ Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam của Lưu trữ lịch sử phục vụ nhu

cầu xã hội
+ Phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ
+ Phục vụ độc giả tại phòng đọc

8.2 Dịch vụ về hoạt động cung ứng dịch vụ công trên môi trường mạng 

-
Quản lý, vận hành, bảo trì các hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cung ứng dịch vụ
hành chính công tại Bộ phận Một cửa
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-
Quản lý, vận hành, bảo trì các hệ thông thông tin, nên tảng, cơ sở dữ liệu về giải quyết thủ tục hành

chính

-
Dịch vụ chuẩn hóa, làm giàu, phân tích dữ liệu, lưu trữ, khai thác, bảo toàn dữ liệu hồ sơ điện tử, kết
quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

-
Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giải quyết giải quyết thủ tục hành chính

trên địa bàn tỉnh

-
Nhập dữ liệu, số hóa dữ liệu, chuyển đôi dữ liệu giữa các hệ thống trong hệ sinh thái Hệ thống thông

tin giải quyết thủ tục hành chính

-
Dịch vụ hỗ trợ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, thiết
lập công dân số, danh tính số

- Dịch vụ giám sát hoạt động và dịch vụ tự động hóa tại Bộ phận Một cửa

-

Dịch vụ về kiểm tra, đánh giá, phát hiện điểm yếu về an toàn thông tin trong khai thác, sử dụng và kết
nối, chia sẻ, tích hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục
hành chính

-

Dịch vụ tập huấn, hướng dẫn, phồ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin

cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính và thực
hiện các dịch vụ công trên môi trường mạng

- Đo lường, đánh giá việc cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến

-

Dịch vụ quản trị, vận hành, sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong giao dịch trên môi trường mạng,
xác thực hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, chứng thực điện tử và các phương thức xác thực điện tử
khác trong giao dịch thủ tục hành chính

-
Dịch vụ tích hợp, triển khai, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống các ứng dụng kết nối IoT thuộc hệ sinh thái

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính
- Dịch vụ về quản lý dữ liệu chủ và Kho dữ liệu điện tử  thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân

- Dịch vụ về cung ứng các nền tảng thông tin phục vụ chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính

- Dịch vụ về hỗ trợ cập nhật, thiết lập quy trình, cơ sở dữ liệu giải quyết thủ tục hành chính
8.3 Dịch vụ hỗ trợ tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp

-
Dịch vụ xây dựng hình ảnh, tuyên truyền, giới thiệu về chính sách, các dịch vụ công, các dịch vụ bổ
trợ ngươi dân/doanh nghiệp trong tiếp cận các dịch vụ công

-
Dịch vụ tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn, tạo thuận lợi cho người dân/doanh nghiệp trong quá trình giao

dịch, tìm hiểu các thủ tục hành chính

-
Dịch vụ hỗ trợ, cung cấp thông tin, số liệu, dữ liệu về thủ tục, hồ sơ, tìm năng về thu hút đầu tư, hoạt
động kinh doanh

- Dịch vụ hỗ trợ tập huấn kiến thức, kỹ năng năng lực về thực hiện dịch vụ công 

-
Dịch vụ hỗ trợ cung ứng các dịch vụ công thiết yếu theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt 
- Dịch vụ hỗ trợ về thương hiệu Bộ phận Một cửa
- Dịch vụ hỗ trợ người dân/doanh nghiệp thông dịch vụ điện thoại, dịch vụ tổng đài hành chính công

-
Dịch vụ hỗ trợ người dân/doanh nghiệp thông qua phương thức hỗ trợ trực tiếp, tại chỗ toàn bộ quy

trình quyết thủ tục hành chính, quy trình liên thông giải quyết thủ tục hành chính

-
Dịch vụ hỗ trợ một hoặc một số khâu thuộc quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, số
hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
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-
Dịch vụ hỗ trợ về thanh toán trực tuyến dịch vụ công trên Cổng thanh toán tập trung quốc gia và các

ứng dụng về thanh toán điện tử đối với dịch vụ công
8.4 Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh 


