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Số: 114 /TB-UBND Vĩnh Thạnh, ngày       tháng       năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) 
trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định 

 

Thực hiện các Quyết định số 4536/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định; UBND 
huyện Vĩnh Thạnh thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) 
trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định (địa chỉ http://dichvucong.binhdinh.gov.vn) 
như sau:  

1. Thời gian thực hiện 

Kể từ ngày 16/11/2021, UBND huyện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 4 
(bổ sung) đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý 
tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định (địa chỉ: http://dichvucong.binhdinh.gov.vn). 

2. Phạm vi thực hiện 

Tổng số TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (bổ sung) trên 
Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định là 30 TTHC, trong đó: 

- Cấp huyện: 05 TTHC. 

- Cấp xã: 25 TTHC. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

3. Quy trình nộp hồ sơ trực tuyến 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân đã có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công tỉnh 
Bình Định (Có tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán kèm theo). 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân chưa có tài khoản trên Cổng Dịch vụ công 
tỉnh Bình Định (Có tài liệu đăng ký tài khoản kèm theo). 

4. Theo dõi quá trình giải quyết và nhận kết quả giải quyết hồ sơ  

- Sau khi xem xét thành phần hồ sơ, công chức cấp huyện, cấp xã làm việc 
tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bấm “Tiếp nhận” hoặc “Từ chối”, “Yêu cầu 
bổ sung”, “Hủy” trực tuyến trên hệ thống của Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định 
và trong quá trình chuyển bước giữa các bộ phận chuyên môn để giải quyết TTHC, 
tổ chức, cá nhân sẽ nhận được các tin nhắn tự động qua số điện thoại di động, zalo 
và thư điện tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến.  
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- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, tổ chức, cá nhân có thể nhận kết quả 
trực tuyến hoặc trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, hoặc qua Dịch 
vụ bưu chính công ích. 

- Trong thời gian chuyển tiếp thực hiện thông báo này, Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả huyện, cấp xã có hỗ trợ quầy hướng dẫn, scan hồ sơ cho tổ chức, cá nhân. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc chưa rõ, 
đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ ông Trần Trọng Kim (điện thoại: 0962.911.579) 
- Công chức Văn phòng HĐND và UBND huyện hoặc đến trực tiếp tại quầy tiếp 
nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của thủ tục đó để được giải thích, hướng 
dẫn chi tiết.  

UBND huyện Vĩnh Thạnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân biết, phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- UBND tỉnh; CHỦ TỊCH 
- TT Huyện ủy; 
- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện; 
- Trung tâm VH-TT-TT huyện;  
- Trang Thông tin điện tử huyện;  
- UBND các xã, thị trấn;  
- Lưu: VT, K6, K7. Bùi Tấn Thành 
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Phụ lục  
DANH MỤC 30 DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày      tháng     năm 2021 của UBND huyện Vĩnh Thạnh) 
 

A. CẤP HUYỆN  

STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

I LĨNH VỰC HỘ TỊCH 

1 2.000528.000.00.00.H08 2.000528.000.00.00.H08-04.01-H Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 

2 2.000522.000.00.00.H08 2.000522.000.00.00.H08-04.01-H Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 

3 1.000893.000.00.00.H08 1.000893.000.00.00.H08-04.01-H 
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người 
đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 

II LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 

1 2.000777.000.00.00.H08 2.000777.000.00.00.H08-04.00-H 
Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị 
thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích 
chăm sóc 

III LĨNH VỰC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ DINH DƯỠNG 

1 1.002425.000.00.00.H08 1.002425.000.00.00.H08-04.01-H 
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 
đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn 
uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

 TỔNG CỘNG: 05 DỊCH VỤ CÔNG 
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B. CẤP XÃ  

STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

I LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI  

1 1.001653.000.00.00.H08 1.001653.000.00.00.H08-04.00-X Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật 

2 2.000355.000.00.00.H08 2.000355.000.00.00.H08-04.00-X 
Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 
đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 

3 1.001699.000.00.00.H08 1.001699.000.00.00.H08-04.00-X 
Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác 
nhận khuyết tật 

II LĨNH VỰC DÂN SỐ - SỨC KHỎE SINH SẢN  

1 2.001088.000.00.00.H08 2.001088.000.00.00.H08-04.00-X 
Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng 
chính sách dân số. 

III LĨNH VỰC HỘ TỊCH  

1 1.004884.000.00.00.H08 1.004884.000.00.00.H08-04.01-X Thủ tục đăng ký lại khai sinh 

2 1.004772.000.00.00.H08 1.004772.000.00.00.H08-04.01-X 
Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá 
nhân 

3 1.005461.000.00.00.H08 1.005461.000.00.00.H08-04.01-X Đăng ký lại khai tử 

4 1.001193.000.00.00.H08 1.001193.000.00.00.H08-04.00-X Thủ tục đăng ký khai sinh 

5 1.004859.000.00.00.H08 1.004859.000.00.00.H08-04.01-X Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 

6 1.000656.000.00.00.H08 1.000656.000.00.00.H08-04.00-X Thủ tục đăng ký khai tử 

7 1.004845.000.00.00.H08 1.004845.000.00.00.H08-04.00-X Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ 

IV LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  

1 2.002080.000.00.00.H08 2.002080.000.00.00.H08-04.00-X Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

V LĨNH  VỰC NGƯỜI  CÓ CÔNG 

1 2.001382.000.00.00.H08 2.001382.000.00.00.H08-04.00-X 
Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề 
nghị thăm viếng mộ liệt sĩ 

2 1.002519.000.00.00.H08 1.002519.000.00.00.H08-04.00-X Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng 

3 1.002745.000.00.00.H08 1.002745.000.00.00.H08-04.00-X Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ 

4 1.003057.000.00.00.H08 1.003057.000.00.00.H08-04.00-X 
Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với 
người có công với cách mạng và con của họ 

5 1.004964.000.00.00.H08 1.004964.000.00.00.H08-04.00-X 
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử 
làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia 

6 2.002307.000.00.00.H08 2.002307.000.00.00.H08-04.00-X Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh 

7 1.005387.000.00.00.H08 1.005387.000.00.00.H08-04.00-X 

Hồ sơ, thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân 
nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, 
huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà 
chưa được hưởng chế độ ưu đãi. 

VI LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI 

1 2.002163.000.00.00.H08 2.002163.000.00.00.H08-04.00-X 
Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng 
thủy sản ban đầu 

VII LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO 

1 2.000794.000.00.00.H08 2.000794.000.00.00.H08-04.00-X Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 

VIII LĨNH VỰC THỦY  LỢI 

1 2.001621.000.00.00.H08 2.001621.000.00.00.H08-04.00-X 
Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội 
đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn 
hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 
MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp 
xã thực hiện) 

IX LĨNH VỰC TRẺ EM 

1 1.004941.000.00.00.H08 1.004941.000.00.00.H08-04.00-X 
Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá 
nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế 
không phải là người thân thích của trẻ em 

2 2.001944.000.00.00.H08 2.001944.000.00.00.H08-04.00-X 
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá 
nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là 
người thân thích của trẻ em 

X LĨNH VỰC VĂN HÓA 

1 1.001120.000.00.00.H08 1.001120.000.00.00.H08-04.00-X Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 

 TỔNG CỘNG: 25 DỊCH VỤ CÔNG 
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