
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN VĨNH THẠNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số:         /TB-UBND Vĩnh Thạnh, ngày         tháng       năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4  

để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện 
 

Thực hiện Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định; UBND 
huyện Vĩnh Thạnh thông báo việc ưu tiên giải quyết các thủ tục hành chính thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền của cấp huyện 
tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định; đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá 
nhân đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến, cụ thể 
như sau: 

1. Ưu tiên giải quyết trước hạn đối với hồ sơ thủ tục hành chính (có Danh 
mục đính kèm) được tổ chức, cá nhân gửi trực tuyến tại Cổng dịch vụ công tỉnh 
Bình Định, địa chỉ http://dichvucong.binhdinh.gov.vn. 

- Khi đăng ký giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, tổ 
chức, cá nhân sẽ được nhận tin nhắn tự động, thông báo tiếp nhận và kết quả giải 
quyết qua số điện thoại di động và thư điện tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến. 

- Hiện nay, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện có bố trí người hỗ trợ 
hướng dẫn, scan hồ sơ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tuyến. 

2. 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 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, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể huyện; 
- LĐ, CV VP HĐND và UBND huyện; 
- Trung tâm VH-TT-TT huyện (thông báo trên hệ thống truyền thanh);  
- Trang Thông tin điện tử huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; Bùi Tấn Thành 
- Lưu: VT, K6, K7.
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DANH MỤC 
Thủ tục hành chính ưu tiên giải quyết trước hạn khi nộp hồ sơ trực tuyến  

mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện  
(Ban hành kèm theo Thông báo số:             /TB-UBND ngày         /      /2021 của UBND huyện Vĩnh Thạnh) 

 

STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN 

MỨC ĐỘ 
TRỰCTUYẾN Thời gian  

giải quyết 
theo quy định 

Ưu tiên 
giải quyết 
trước thời 

hạn 
MỨC  
ĐỘ 3 

MỨC  
ĐỘ 4 

I LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HÓA TRONG NƯỚC 

1 2.000620.000.00.00.H08 2.000620.000.00.00.H08-04.01-H Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  x 10 ngày 08 ngày 

2 2.001240.000.00.00.H08 2.001240.000.00.00.H08-04.01-H Cấp lại Cấp Giấy phép bán lẻ rượu  x 

10 ngày 

(Trường hợp 
cấp lại Giấy 
phép do hết 

thời hạn hiệu 
lực) 

08 ngày 

07 ngày 

(Trường hợp 
cấp lại Giấy 

phép do bị mất 
hoặc bị hỏng) 

06 ngày 

3 2.000615.000.00.00.H08 2.000615.000.00.00.H08-04.01-H 
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán 
lẻ rượu 

 x 07 ngày 06 ngày 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN 

MỨC ĐỘ 
TRỰCTUYẾN Thời gian  

giải quyết 
theo quy định 

Ưu tiên 
giải quyết 
trước thời 

hạn 
MỨC  
ĐỘ 3 

MỨC  
ĐỘ 4 

II LĨNH VỰC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

1 1.007262.000.00.00.H08 1.007262.000.00.00.H08-04.01-H 

Cấp Giấy phép xây dựng 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 Giấy phép xây 
dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh 

 x 20 ngày 17 ngày 

III LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG 

1 1.008455.000.00.00.H08 1.008455.000.00.00.H08-04.00-H 
Cung cấp thông tin về Quy hoạch 
xây dựng thuộc thẩm quyền của 
UBND cấp huyện 

 x 15 ngày 12 ngày 

IV LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1 2.000414.000.00.00.H08 2.000414.000.00.00.H08-03.00-H 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp huyện về thành tích 
thực hiện nhiệm vụ chính trị 

x  20 ngày 17 ngày 

2 2.000402.000.00.00.H08 2.000402.000.00.00.H08-03.00-H 
Tặng danh hiệu Tập thể lao động 
tiên tiến 

x  20 ngày 17 ngày 

3 1.000843.000.00.00.H08 1.000843.000.00.00.H08-03.00-H 
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
cơ sở 

x  20 ngày 17 ngày 

4 2.000385.000.00.00.H08 2.000385.000.00.00.H08-03.00-H Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến x  20 ngày 17 ngày 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN 

MỨC ĐỘ 
TRỰCTUYẾN Thời gian  

giải quyết 
theo quy định 

Ưu tiên 
giải quyết 
trước thời 

hạn 
MỨC  
ĐỘ 3 

MỨC  
ĐỘ 4 

5 2.000374.000.00.00.H08 2.000374.000.00.00.H08-03.00-H 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp huyện về thành tích thi 
đua theo đợt, chuyên đề 

x  20 ngày 17 ngày 

6 1.000804.000.00.00.H08 1.000804.000.00.00.H08-03.00-H 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp huyện về thành tích 
đột xuất 

x  20 ngày 17 ngày 

7 2.000364.000.00.00.H08 2.000364.000.00.00.H08-03.00-H 
Tặng Giấy khen của Chủ tịch 
UBND cấp huyện về khen thưởng 
đối ngoại 

x  20 ngày 17 ngày 

V LĨNH VỰC HỘ TỊCH 

1 2.000528.000.00.00.H08 2.000528.000.00.00.H08-03.01-H 
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước 
ngoài 

x  01 ngày 01 ngày 

2 2.002189.000.00.00.H08 2.002189.000.00.00.H08-03.01-H 

Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn 
của công dân Việt Nam đã được 
giải quyết tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài 

x  12 ngày 10 ngày 

3 2.000554.000.00.00.H08 2.000554.000.00.00.H08-03.01-H 

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 của nước ngoài 

x  12 ngày 10 ngày 

4 2.000547.000.00.00.H08 2.000547.000.00.00.H08-03.01-H 

Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch 
khác của công dân Việt Nam đã 
được giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài (khai 

x  

01 ngày 01 ngày 

03 ngày 

(Trường hợp 
2,5 ngày 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN 

MỨC ĐỘ 
TRỰCTUYẾN Thời gian  

giải quyết 
theo quy định 

Ưu tiên 
giải quyết 
trước thời 

hạn 
MỨC  
ĐỘ 3 

MỨC  
ĐỘ 4 

sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; 
xác định cha, mẹ, con; nuôi con 
nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) 

phải xác minh) 

5 2.000522.000.00.00.H08 2.000522.000.00.00.H08-03.01-H 
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố 
nước ngoài 

x  

05 ngày 4 ngày 

25 ngày 

(Trường hợp 
phải xác minh) 

22 ngày 

6 1.000893.000.00.00.H08 1.000893.000.00.00.H08-03.01-H 
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước 
ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy 
tờ cá nhân 

x  

05 ngày 4 ngày 

25 ngày 

(Trường hợp 
phải xác minh) 

22 ngày 

VI LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH 

1 1.001612.000.00.00.H08 1.001612.000.00.00.H08-04.01-H Đăng ký thành lập hộ kinh doanh  x 03 ngày 02 ngày 

2 2.000720.000.00.00.H08 2.000720.000.00.00.H08-04.01-H 
Đăng ký thay đổi nội dung đăng 
ký hộ kinh doanh 

 x 

03 ngày 02 ngày 

05 ngày 

(Trường hợp 
hộ kinh doanh 
chuyển địa chỉ 

sang quận, 
huyện, thị xã, 

thành phố 
thuộc tỉnh 

khác nơi hộ 

04 ngày 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC  

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG  

TRỰC TUYẾN 

MỨC ĐỘ 
TRỰCTUYẾN Thời gian  

giải quyết 
theo quy định 

Ưu tiên 
giải quyết 
trước thời 

hạn 
MỨC  
ĐỘ 3 

MỨC  
ĐỘ 4 

kinh doanh đã 
đăng ký) 

3 1.001570.000.00.00.H08 1.001570.000.00.00.H08-04.00-H 
Tạm ngừng hoạt động hộ kinh 
doanh 

 x 03 ngày 02 ngày 

4 1.001266.000.00.00.H08 1.001266.000.00.00.H08-04.00-H 
Chấm dứt hoạt động hộ kinh 
doanh 

 x 03 ngày 02 ngày 

5 2.000575.000.00.00.H08 2.000575.000.00.00.H08-04.01-H 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 
hộ kinh doanh 

 x 03 ngày 02 ngày 

6 2.002344 2.002344.000.00.00.H08-04.01-H 
Nhóm thủ tục hành chính liên 
thông Đăng ký hộ kinh doanh và 
Đăng ký thuế của hộ kinh doanh 

 x 03 ngày 2,5 ngày 

VII LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1 1.004831.000.00.00.H08 1.004831.000.00.00.H08-03.00-H 
Chuyển trường đối với học sinh 
trung học cơ sở 

x  03 ngày 02 ngày 
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