
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAM RANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /UBND-CNTT Cam Ranh, ngày        tháng        năm 2018
V/v rà soát, bổ sung danh mục
thủ tục hành chính trực tuyến

mức độ 3, 4 theo Quyết định số
877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018

của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:
- Phòng Quản lý đô thị;
- Phòng Kinh tế;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Phòng Lao động – Thương binh và XH;
- Phòng Y tế;
- Phòng Tư pháp;
- UBND các xã, phường.

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ,
ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019 (gọi tắt là Quyết định số
877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018);

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8072/UBND- KSTT

ngày 08/8/2018 về việc danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Công

văn số 1569/STTTT-CNTT ngày 05/9/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông
về rà soát, bổ sung danh mục TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định số
877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; UBND thành phố Cam
Ranh đề nghị các cơ quan, địa phương quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

- Thực hiện rà soát, đối chiếu Danh mục TTHC trực tuyến mức độ 3, mức
độ 4 được Thủ tướng chính phủ ban hành tại Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày

18/7/2018 với Danh mục TTHC tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4
thuộc thẩm quyền giải quyết của phòng ban, UBND xã, phường mình được
UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 và

Quyết  định  số 2245/QĐ-UBND ngày 08/8/2018. Trên cơ sở đó, các phòng,

ban, UBND xã, phường đề xuất bổ sung Danh mục TTHC trực tuyến mức độ 3,



4 thực hiện trong các năm 2018-2019 theo mẫu Phụ lục I đính kèm Công văn
này. Lưu ý, các TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 đề xuất bổ sung phải đảm bảo tính
khả thi và có số lượng hồ sơ phát sinh nhiều trong năm (>10 hồ sơ/năm).

- Hiện nay, chức năng thanh toán trực tuyến đối với các TTHC có phát

sinh phí, lệ phí qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến đã sẵn sàng

đưa vào sử dụng, do vậy, đối với các TTHC mức độ 3 (đã được công  bố  tại
Quyết  định  số  1695/QĐ-UBND  ngày  15/6/2018,  Quyết  định  số 2245/QĐ-

UBND ngày 08/8/2018 và dự kiến sẽ công bố bổ sung sau khi rà soát) có phát

sinh phí, lệ phí, UBND thành phố đề nghị các phòng, ban, UBND xã, phường
nghiên cứu, rà soát và đề xuất Danh mục TTHC mức độ 3 có thu phí, lệ phí
nâng lên áp dụng ở mức độ 4 (là TTHC mức độ 3 và cho phép thanh toán phí, lệ
phí trực tuyến) theo Phụ lục II đính kèm Công văn này.

Danh mục TTHC mức độ 3, 4 đề xuất bổ sung và Danh mục TTHC đề
xuất nâng lên áp dụng ở mức độ 4 của các phòng ban, UBND xã, phường đề
nghị gửi về UBND thành phố thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin trước
ngày 11/9/2018 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Văn hóa và
Thông tin, điện thoại: 0258.3860880 (gặp Anh Trần Kiêm Hoàng) để được hỗ
trợ, giải đáp.

UBND thành phố kính đề nghị các phòng, ban, UBND xã, phường quan

tâm thực hiện./.
Nơi nhận (VBĐT): TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
- Văn phòng HĐND&UBND tp (p/hợp);
- Phòng Nội vụ (Để biết);
- Lưu VT.



PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT

TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018-2019
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 877/QĐ-TTG NGÀY 18/7/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Đính kèm Công văn số /UBND-CNTT ngày / /2018 của UBND thành phố Cam Ranh)
ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ
BỔ SUNG NĂM 2018

STT CƠ QUAN / TÊN THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH

LĨNH
VỰC

MỨC
ĐỘ

ĐĂNG
KÝ ÁP
DỤNG

SỐ LƯỢNG
HỒ SƠ

PHÁT SINH
(Tính từ

01/01/2018
đến

15/8/2018)

CÓ KHÔNG
(ghi rõ lý do)

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ

TỤC HÀNH
CHÍNH

GHI CHÚ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (8)

1. Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Công
thương 4

Quyết định số
689/QĐ-UBND
ngày 13/3/2018

Đã được công
bố mức độ 3
tại Quyết định
số 1695/QĐ-
UBND

2.
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ
rượu

Công
thương 4

Quyết định số
689/QĐ-UBND
ngày 13/3/2018

Đã được công
bố mức độ 3
tại Quyết định
số 1695/QĐ-
UBND

3. Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Công
Thương 4

Ví dụ: (Phòng
Kinh tế cho ý
kiến đăng ký bổ
sung thực hiện
thủ tục này)

4. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học Giáo dục 4



ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ
BỔ SUNG NĂM 2018

STT CƠ QUAN / TÊN THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH

LĨNH
VỰC

MỨC
ĐỘ

ĐĂNG
KÝ ÁP
DỤNG

SỐ LƯỢNG
HỒ SƠ

PHÁT SINH
(Tính từ

01/01/2018
đến

15/8/2018)

CÓ KHÔNG
(ghi rõ lý do)

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ THỦ

TỤC HÀNH
CHÍNH

GHI CHÚ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
sinh bán trú đang học tại các trường tiểu
học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt
khó khăn

và đào tạo

5.
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

Giáo dục
và đào tạo 4

6. Hỗ trợ ăn trưa đối với các em mẫu giáo Giáo dục
và đào tạo 4

7.

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

Hộ tịch 3

8.
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

Hộ tịch 3

* Ghi chú:

- (4): Ghi rõ số lượng hồ sơ phát sinh (cả trực tuyến và trực tiếp) tính từ ngày 1/1/2018 đến ngày 15/8/2018.

- (5): Đánh dấu (x) nếu chọn đăng ký bổ sung thực hiện trong năm 2018-2019.

- (6): Nếu không đánh dấu (x) ở ô số (5), đề nghị ghi rõ lý do ở ô số 6.
- (7): Ghi rõ thủ tục đề nghị đăng ký bổ sung đã được công bố tại quyết định nào của UBND tỉnh.



PHỤ LỤC II
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3

ĐỀ XUẤT NÂNG LÊN ÁP DỤNG MỨC ĐỘ 4
(Đính kèm Công văn số /UBND-CNTT ngày / /2018 của UBND thành phố Cam Ranh)

ĐĂNG KÝ NÂNG LÊN
ÁP DỤNG Ở MỨC ĐỘ 4

TT CƠ QUAN / TÊN THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH LĨNH VỰC MỨC

ĐỘ

THỦ
TỤC
CÓ

THU
PHÍ,

LỆ PHÍ

CÓ KHÔNG
(ghi rõ lý do)

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ
THỦ TỤC

HÀNH CHÍNH

QUYẾT
ĐỊNH

CÔNG BỐ
DANH MỤC
TTHC MỨC

ĐỘ 3, 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

A. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (21)
Rà soát theo Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh

1 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Công thương 3 Quyết định số
689/QĐ-UBND
ngày 13/3/2018

2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ
rượu

Công thương 3 Quyết định số
689/QĐ-UBND
ngày 13/3/2018

3 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương 3 Quyết định số
689/QĐ-UBND
ngày 13/3/2018

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

Công thương 3 Quyết định số
689/QĐ-UBND
ngày 13/3/2018

5 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Công thương 3 Quyết định số
689/QĐ-UBND
ngày 13/3/2018

Quyết định
số 1695/QĐ-
UBND ngày
15/6/2018



ĐĂNG KÝ NÂNG LÊN
ÁP DỤNG Ở MỨC ĐỘ 4

TT CƠ QUAN / TÊN THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH LĨNH VỰC MỨC

ĐỘ

THỦ
TỤC
CÓ

THU
PHÍ,

LỆ PHÍ

CÓ KHÔNG
(ghi rõ lý do)

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ
THỦ TỤC

HÀNH CHÍNH

QUYẾT
ĐỊNH

CÔNG BỐ
DANH MỤC
TTHC MỨC

ĐỘ 3, 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

6 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức
hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp
trung học cơ sở

Giáo dục và đào
tạo

3 Quyết định số
2430/QĐ-UBND
ngày 17/8/2016

7 Chuyển trường đối với học sinh trung học
cơ sở

Giáo dục và đào
tạo

3 Quyết định số
2430/QĐ-UBND
ngày 17/8/2016

8 Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke Văn hóa thể thao 3 Quyết định số
1082/QĐ-UBND
ngày 27/4/2016

9 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt
động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện
tử công cộng

Viễn thông và
Internet

3 Quyết định số
2906/QĐ-UBND
ngày 31/10/2017

10 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt
động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện
tử công cộng

Viễn thông và
Internet

3 Quyết định số
2906/QĐ-UBND
ngày 31/10/2017

11 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ
photocopy

Xuất bản 3 Quyết định số
2599/QĐ-UBND
ngày 01/9/2016

12 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao
động của doanh nghiệp

Lao động, tiền
lương

3 Quyết định số
1606/QĐ-UBND
ngày 06/6/2018

13 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an Y tế 3 Quyết định số



ĐĂNG KÝ NÂNG LÊN
ÁP DỤNG Ở MỨC ĐỘ 4

TT CƠ QUAN / TÊN THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH LĨNH VỰC MỨC

ĐỘ

THỦ
TỤC
CÓ

THU
PHÍ,

LỆ PHÍ

CÓ KHÔNG
(ghi rõ lý do)

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ
THỦ TỤC

HÀNH CHÍNH

QUYẾT
ĐỊNH

CÔNG BỐ
DANH MỤC
TTHC MỨC

ĐỘ 3, 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Uỷ
ban  nhân dân cấp huyện

1310/QĐ-UBND
ngày 17/5/2016

14 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh
dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Uỷ
ban  nhân dân cấp huyện

Y tế 3 Quyết định số
1310/QĐ-UBND
ngày 17/5/2016

15 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Tư pháp 3 Quyết định số
1191/QĐ-UBND
ngày 27/4/2017

16 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Kế hoạch và Đầu
tư

3 Quyết định số
4009/QĐ-UBND
ngày 28/12/2017

17 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh
doanh

Kế hoạch và Đầu
tư

Quyết định số
4009/QĐ-UBND
ngày 28/12/2017

18 Cấp giấy phép xây dựng (Giấy phép xây
dựng 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 giấy

Xây dựng 3 Quyết định số
3988/QĐ-UBND
ngày 27/12/2017

Quyết định
số 2245/QĐ-
UBND ngày
08/8/2018



ĐĂNG KÝ NÂNG LÊN
ÁP DỤNG Ở MỨC ĐỘ 4

TT CƠ QUAN / TÊN THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH LĨNH VỰC MỨC

ĐỘ

THỦ
TỤC
CÓ

THU
PHÍ,

LỆ PHÍ

CÓ KHÔNG
(ghi rõ lý do)

QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ
THỦ TỤC

HÀNH CHÍNH

QUYẾT
ĐỊNH

CÔNG BỐ
DANH MỤC
TTHC MỨC

ĐỘ 3, 4
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh
19 Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại 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

Xây dựng 3 Quyết định số
3988/QĐ-UBND
ngày 27/12/2017

Rà soát theo Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1. 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

Hộ tịch 3

2. 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

Hộ tịch 3

Quyết định
số 877/QĐ-
TTg ngày
18/7/2018

B. ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG(2)
1. Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tư pháp 3

2. Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp 3

Quyết định số
1192/QĐ-UBND
ngày 27/4/2017

Quyết định số
1695/QĐ-

UBND ngày
15/6/2018



* Ghi chú:
- (4): Đánh dấu (x) vào thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí.
- (5), (6): Đánh dấu (x) vào ô tương ứng “có/không”, trường hợp không đề xuất đề nghị ghi rõ lý do.
- (7): Bổ sung Quyết định công bố thủ tục hành chính tương ứng.
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