
 

 

UBND HUYỆN VĨNH THẠNH 
PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

                 Số:         /TB-VHTT  

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Vĩnh Thạnh, ngày 8  tháng 11 năm 2021  

                

THÔNG BÁO 

Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

và dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính  

  

  

 Thực hiện các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh số: 2961/QĐ-UBND ngày 

14/7/2021 về công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ 

sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định và 3959/QĐ-UBND ngày 27/9/2021 

về công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được tích hợp trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo như sau: 

1. Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Phòng Văn hóa và Thông tin và đăng ký nhận kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI); để thực hiện tổ 

chức, cá nhân truy cập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định (địa chỉ: 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn) làm theo hướng dẫn để đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến và 

nhận kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI.  

2. Ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ TTHC được tổ chức, cá nhân 

thực hiện nộp trực tuyến mức độ 4 tại Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định (Có phụ lục I 

kèm theo) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (Có phụ lục II kèm theo) và đăng ký trả kết 

quả qua dịch vụ BCCI. Khi đăng ký giải quyết TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến, cá 

nhân, tổ chức sẽ nhận được tin nhắn tự động, thông báo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC 

qua số điện thoại di động và thư điện tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến. 

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 Minh Nhật (số điện thoại:0374262890) - Công 

chức Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc đến trực tiếp tại quầy tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

TTHC của thủ tục đó để được giải thích, hướng dẫn chi tiết. (Có hướng dẫn kèm theo). 

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 

biết, phối hợp thực hiện./.  

Nơi nhận:  

- UBND huyện; CHỦ TỊCH 

- 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. 

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc luyện 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/
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Phụ lục I 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CỦA TỈNH 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-VHTT ngày 8 tháng 11 năm 2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

 

STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC 

TUYẾN 
GHI CHÖ 

I LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH 

1 2.001931.000.00.00.H08 2.001931.000.00.00.H08-04.00-H 
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ 

photocopy (cấp huyện) 

 

2 2.001762.000.00.00.H08 2.001762.000.00.00.H08-04.00-H 

Thay đổi thông tin khai báo hoạt 

động cơ sở dịch vụ photocopy 

(cấp huyện) 

 

II LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

1 2.001884.000.00.00.H08 2.001884.000.00.00.H08-04.00-H 

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công 

cộng 

 

2 2.001880.000.00.00.H08 2.001880.000.00.00.H08-04.00-H 

Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

 

3 2.001786.000.00.00.H08 2.001786.000.00.00.H08-04.00-H 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động điểm cung cấp 

dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 

 

4 2.001885.000.00.00.H08 2.001885.000.00.00.H08-04.00-H 

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ 

trò chơi điện tử công cộng 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC 

TUYẾN 
GHI CHÖ 

III LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 

1 1.000903.000.00.00.H08 1.000903.000.00.00.H08-04.01-H 

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều 

kiện kinh doanh dịch vụ karaoke 

(do cơ quan quản lý nhà nước về 

văn hóa cấp huyện cấp) 

 

2 1.000831.000.00.00.H08 1.000831.000.00.00.H08-04.01-H 

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh 

Giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke (do cơ 

quan quản lý nhà nước về văn hóa 

cấp huyện cấp) 

 

3 1.004648.000.00.00.H08 1.004648.000.00.00.H08-04.00-H 

IV LĨNH VỰC GIA ĐÌNH 

1 1.001874.000.00.00.H08 1.001874.000.00.00.H08-04.00-H 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện) 

 

2 1.003103.000.00.00.H08 1.003103.000.00.00.H08-04.00-H 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở tư 

vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình (thẩm quyền của Uỷ ban 

nhân dân cấp huyện) 

 

3 1.003140.000.00.00.H08 1.003140.000.00.00.H08-04.00-H 
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở tư vấn về 

phòng, chống bạo lực gia đình 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 

TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC 

TUYẾN 
GHI CHÖ 

(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân 

cấp huyện) 

4 1.003185.000.00.00.H08 1.003185.000.00.00.H08-04.00-H 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền 

của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

 

5 1.003226.000.00.00.H08 1.003226.000.00.00.H08-04.00-H 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ 

nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện) 

 

6 1.003243.000.00.00.H08 1.003243.000.00.00.H08-04.00-H 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn 

nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền 

của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

 

TỔNG CỘNG: 15 TTHC 
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Phụ lục II 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-VHTT ngày  8 tháng 11 năm 2021 của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

 

STT 
MÃ SỐ DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÖ 

I LĨNH VỰC XUẤT BẢN, IN, PHÁT HÀNH 

1 2.001931.000.00.00.H08-04.00-H 
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp 

huyện) 
 

2 2.001762.000.00.00.H08-04.00-H 
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch 

vụ photocopy (cấp huyện) 
 

II LĨNH VỰC PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH VÀ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

1 2.001884.000.00.00.H08-04.00-H 

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng 

 

2 2.001880.000.00.00.H08-04.00-H 
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
 

3 2.001786.000.00.00.H08-04.00-H 
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
 

4 2.001885.000.00.00.H08-04.00-H 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 
 

III LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 

1 1.000903.000.00.00.H08-04.01-H 
Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về 
 



27 

 

STT 
MÃ SỐ DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÖ 

văn hóa cấp huyện cấp) 

2 1.000831.000.00.00.H08-04.01-H 

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan 

quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) 

 

3 1.004648.000.00.00.H08-04.00-H 

Thủ tục công nhận lần đầu Cơ quan đạt chuẩn văn 

hóa, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa 

 

4 1.003645.000.00.00.H08-04.00-H Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện  

5 1.003635.000.00.00.H08-04.00-H Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện  

IV LĨNH VỰC GIA ĐÌNH 

1 1.001874.000.00.00.H08-04.00-H 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

 

2 1.003103.000.00.00.H08-04.00-H 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia 

đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

 

3 1.003140.000.00.00.H08-04.00-H 

Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình 

(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

 

4 1.003185.000.00.00.H08-04.00-H 

Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm 

quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

 

5 1.003226.000.00.00.H08-04.00-H 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 
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STT 
MÃ SỐ DỊCH VỤ CÔNG 

 TRỰC TUYẾN 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÖ 

(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

6 1.003243.000.00.00.H08-04.00-H 

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm 

quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) 

 

TỔNG CỘNG: 17 DỊCH VỤ CÔNG 
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