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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
tại Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy và UBND 08 phường thuộc quận
Căn cứ Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân thành phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải quyết của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý
các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban
nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ;
Thực hiện Công văn số 2224/UBND-KSTT ngày 28 tháng 7 năm 2020 của
UBND thành phố về việc rà soát các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2019-2020 tại Kế
hoạch số 73/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019,
Ủy ban nhân dân quậ Bình Thủy xin thông báo và khuyến khích các tổ chức, cá
nhân khi có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy
ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn quận sử dụng phương
thức nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cụ thể như sau:
I. Cấp quận:
1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 gồm 08 thủ tục:
TT
01
02
03

04

05

06

Tên DVCTT

Lĩnh vực

Phòng chủ trì
thực hiện

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước
ngoài
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố
nước ngoài

Hộ tịch

Phòng Tư pháp

Hộ tịch

Phòng Tư pháp

Giáo dục Mầm non

Phòng Giáo dục và
đào tạo quận

Giáo dục và Đào
tạo thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân

Phòng Giáo dục và
đào tạo quận

Giáo dục và Đào
tạo thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân

Phòng Giáo dục và
đào tạo quận

Lưu thông hàng
hóa trong nước

Phòng Kinh tế

Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học
sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở,
sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít
người
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học
sinh bán trú đang học tại các trường tiểu
học, trung học cở sở ở xã, thôn đặc biệt
khó khăn
Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

07

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

Lưu thông hàng
hóa trong nước

08

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ
rượu

Lưu thông hàng
hóa trong nước

Phòng Kinh tế

Phòng Kinh tế

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm 54 thủ tục:
TT

Lĩnh vực

Tên DVCTT

01

Chuyển trường đối với học sinh trung học
cơ sở

02

Chuyển trường đối với học sinh tiểu học

03

04

05

06

07

08

Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây
mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép
di dời công trình) 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 GPXD
của cấp trung ương, cấp tỉnh.
Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại GPXD 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 GPXD của cấp trung ương, cấp
tỉnh.
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký
quyền sử dụng đất lần đầu
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất cho người đã đăng ký quyền sử
dụng đất lần đầu
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản
gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng
thời là người sử dụng đất
Xác nhận kế hoạch đăng ký kế hoạch bảo
vệ môi trường

2

Giáo dục và Đào
tạo thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân
Giáo dục và Đào
tạo thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân

Phòng chủ trì
thực hiện
Phòng Giáo dục
và Đào tạo
Cơ sở giáo dục
phổ thông

Quản lý hoạt động
xây dựng

Phòng Quản lý
đô thị

Quản lý hoạt động
xây dựng

Phòng Quản lý
đô thị

Đất đai

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Đất đai

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Đất đai

Phòng Tài
nguyên và Môi
trường

Môi trường

Phòng Tài
nguyên và Môi
Trường

09
10
11

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công
nhằm mục đích kinh doanh
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất
rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công
nhằm mục đích kinh doanh

12

Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

13

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản
phẩm thuốc lá

14

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

15
16
17

18

19

20

21

22
23

24

25

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ
photocopy
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở
dịch vụ photocopy
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt
động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện
tử công cộng
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)
Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng
trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí
chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng
khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng
địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng
tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa
các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc
đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Hỗ trợ kinh phí mai táng cho đối tượng bảo
trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường
xuyên tại cộng đồng
Đăng ký thành lập, Đăng ký thay đổi nội
dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký
thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội
ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập
của Phòng Lao động – Thương binh và Xã
hội
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công
lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng
Lao động – Thương binh và Xã hội
3

Lưu thông hàng
hóa trong nước
Lưu thông hàng
hóa trong nước
Lưu thông hàng
hóa trong nước
Lưu thông hàng
hóa trong nước
Lưu thông hàng
hóa trong nước
Lưu thông hàng
hóa trong nước
Xuất Bản, In và
Phát hành
Xuất Bản, In và
Phát hành
Phát thanh, truyền
hình và thông tin
điện tử

Phòng Kinh tế
Phòng Kinh tế
Phòng Kinh tế
Phòng Kinh tế,
UBND phường
Phòng Kinh tế
Phòng Kinh tế
Phòng VH&TT
Phòng VH&TT
Phòng VH&TT

Karaoke, Vũ
trường

Phòng VH&TT

Bảo trợ xã hội

Phòng
LĐTB&XH

Bảo trợ xã hội

Phòng
LĐTB&XH

Bảo trợ xã hội

Phòng
LĐTB&XH

Bảo trợ xã hội

Phòng
LĐTB&XH

Bảo trợ xã hội

Phòng
LĐTB&XH

Bảo trợ xã hội

Phòng
LĐTB&XH

Bảo trợ xã hội

Phòng
LĐTB&XH

26

27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39

40
41

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ
giúp xã hội thuộc thẩm quyền của Phòng
Lao động – Thương binh và Xã hội
Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối
với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt
động do Phòng Lao động – Thương binh và
Xã hội cấp
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch
UBND cấp huyện huyện về thành tích thực
hiện nhiệm vụ chính trị
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động
tiên tiến
Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ
sở
Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch
UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo
đợt, chuyên đề
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch
UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch
UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước
ngoài
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu
tố nước ngoài
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch,
xác định lại dân tộc
Thủ tục 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
Thủ tục 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
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước
ngoài
Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước
ngoài

Bảo trợ xã hội

Phòng
LĐTB&XH

Bảo trợ xã hội

Phòng
LĐTB&XH

Thi đua - khen
thưởng

Phòng Nội vụ

Thi đua - khen
thưởng
Thi đua - khen
thưởng
Thi đua - khen
thưởng
Thi đua - khen
thưởng
Thi đua - khen
thưởng
Thi đua - khen
thưởng

Phòng Nội vụ
Phòng Nội vụ
Phòng Nội vụ
Phòng Nội vụ
Phòng Nội vụ
Phòng Nội vụ

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

Hộ tịch

Phòng Tư Pháp

42

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

43

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Chứng thực

Phòng Tư Pháp

44

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có
thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng
nhận

Chứng thực

Phòng Tư Pháp

4

45

46
47

48

49

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính
giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có
thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ
chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết
với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của
nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao
dịch
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản
chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng
thực
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà
người dịch là cộng tác viên dịch thuật của
Phòng Tư pháp
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà
người dịch không phải là cộng tác viên dịch
thuật

50

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

51

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh
doanh

52

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

53

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

54

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
doanh

Chứng thực

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

Phòng Tư Pháp

Chứng thực

Phòng Tư Pháp

Thành lập và hoạt
động doanh nghiệp
(hộ kinh doanh)
Thành lập và hoạt
động doanh nghiệp
(hộ kinh doanh)
Thành lập và hoạt
động doanh nghiệp
(hộ kinh doanh)
Thành lập và hoạt
động doanh nghiệp
(hộ kinh doanh)
Thành lập và hoạt
động doanh nghiệp
(hộ kinh doanh)

P.Tài chính - Kế
hoạch
P.Tài chính - Kế
hoạch
P.Tài chính - Kế
hoạch
P.Tài chính - Kế
hoạch
P.Tài chính - Kế
hoạch

II. Cấp phường: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm 12 thủ tục:
TT

Lĩnh vực

Tên DVCTT

01

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

02

giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập
(theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề
nghị thành lập)

Chứng thực

Giáo dục Mầm non

5

Đơn vị chủ trì
thực hiện
Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường
Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường

03

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực
hiện chương trình giáo dục tiểu học

Giáo dục và Đào tạo
thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường

04

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập hoạt động giáo dục trở lại

Giáo dục và Đào tạo
thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường

05

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu
giáo độc lập

Giáo dục và Đào tạo
thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường

06

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc
lập

Giáo dục và Đào tạo
thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường

Hộ tịch

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường

Hộ tịch

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường

Hộ tịch

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường

Hộ tịch

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường

Hộ tịch

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường

Hộ tịch

Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả của
UBND các phường

07

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

08

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân

09

10

Thủ tục đăng ký giám hộ

Thủ tục đăng ký kết hôn

11

Thủ tục đăng ký khai sinh

12

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người
đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch các thủ tục hành chính nêu trên, vui
lòng truy cập phần mềm Dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ tại địa chỉ
www.dichvucong.cantho.gov.vn; xem Hướng dẫn cách thức tạo tài khoản và thực hiện
thao tác nộp hồ sơ trực tuyến tại mục “Hỗ trợ  Hướng dẫn sử dụng” của Phần
mềm.
6

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại:
02923.841512 (Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thủy) hoặc số điện thoại:
0292.3762333 (Bộ phận kỹ thuật) để được hướng dẫn cụ thể.
Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết,
thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Văn phòng UBND thành phố;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Các phòng chuyên môn thuộc quận;
- UBND 08 phường thuộc quận;
- Cổng Thông tin điện tử quận
- Lưu: VT.

Ký bởi: UBND quận Bình Thủy
Email: binhthuy@cantho.gov.vn
Cơ quan: UBND thành phố Cần
Thơ
Ngày ký: 24-08-2020 14:40:52
+07:00

Trần Thanh Bình
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