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ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN LIÊN CHIỂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 621 /UBND-VHTT

Liên Chiểu, ngày 30 tháng 5 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v thông báo số lượng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3
trên địa bàn quận

Kính gửi:
- Các phòng, ban chuyên môn thuộc quận;
- UBND các phường.
Triển khai thực hiện Quyết định số 505/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm
2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Danh mục Chương trình,
dự án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin thành phố Đà Nẵng năm
2018. Về vấn đề này, UBND quận Liên Chiểu thông báo số lượng dịch vụ công
trực tuyến mức 3 đang triển khai trên địa bàn quận như sau:
1. Hiện nay, UBND thành phố Đà Nẵng đã cung cấp 38 dịch vụ công trực
tuyến mức 3,4 cấp quận, huyện và 40 dịch vụ công trực tuyến cấp xã, phường
trên Hệ thống thông tin Chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng (Danh sách các
dịch vụ công trực tuyến cấp quận, huyện, cấp phường, xã theo Phụ lục đính
kèm).
2. Yêu cầu các phòng, ban chuyên môn thuộc quận có liên quan và UBND
các phường triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với các dịch
vụ công nêu trên.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND quận,
Phòng Nội vụ quận, các đơn vị có liên quan và UBND các phường khẩn trương
triển khai thực hiện. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ ông Mai Phước Tuấn,
Phòng Văn hóa và Thông tin quận (email tuanmp@danang.gov.vn)./.
Ký bởi: Nguyễn Bá Nam
Email: namnb@danang.gov.vn
Cơ quan: Quận Liên Chiểu,
Phòng Văn hóa Thông tin,
Thành phố Đà Nẵng
Ngày ký: 24.05.2018 15:36:16
+07:00

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND quận (b/c);
- CPVP HĐND và UBND quận;
- Phòng VHTT quận;
- Lưu: VT, VHTT (Tuấn).
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Lê Văn Nghĩa

Phụ lục
Danh sách các DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN cấp quận, huyện, cấp
phường, xã
Stt

Tên thủ tục

I

Cấp quận, huyện: 38 dịch vụ công trực tuyến

1

Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do mất
rách, nát, bị cháy, bị tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm
thuốc lá
Cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy phép bán lẻ sản
phẩm thuốc lá
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (mục
đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ sản
phẩm rượu
Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích
kinh doanh) và giấy phép kinh doanh bán lẻ sản
phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một
phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
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Lĩnh vực

Mức độ
trực
tuyến

Dịch vụ thương mại

3

Dịch vụ thương mại

3

Dịch vụ thương mại

3

Dịch vụ thương mại

3

Dịch vụ thương mại

3

Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công (mục đích
kinh doanh), cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ Dịch vụ thương mại
công (mục đích kinh doanh) do hết hạn

3

Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh Dịch vụ thương mại
doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Xây dựng
Cấp xác nhận quy hoạch
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa
chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ
Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô
thị
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục
đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời
vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa
chữa, xây dựng nhà (tại các UBND quận, huyện trừ
UBND quận Thanh Khê)
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Xây dựng

3

Xây dựng
Xây dựng
Xây dựng

3
3
3

Xây dựng

3

Xây dựng

3

Kết cấu hạ tầng giao
3
thông

Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục
đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời Kết cấu hạ tầng giao 3
vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (tại các thông
UBND quận, huyện trừ UBND quận Thanh Khê)
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Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục
đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời
vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại (tại các
UBND quận, huyện trừ UBND quận Thanh Khê)
Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục
đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời
vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn
bán (tại các UBND quận, huyện trừ UBND quận
Thanh Khê)
Cấp Giấy phép thi công lắp đặt cấp nước cho các hộ
dân

Kết cấu hạ tầng giao
3
thông

Kết cấu hạ tầng giao
3
thông

Kết cấu hạ tầng giao
3
thông
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (do bị Quản lý đăng ký kinh 3
doanh
rách, nát hoặc mất)
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác Quản lý đăng ký kinh 3
doanh
xã cho các hợp tác xã được chia tách, hợp nhất
Đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của hợp tác
xã (tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất,
Quản lý đăng ký kinh
kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp
3
doanh
luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn
phòng đại diện)
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, Quản lý đăng ký kinh 3
doanh
địa điểm kinh doanh của hợp tác xã
Quản lý đăng ký kinh
3
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
doanh
Quản lý đăng ký kinh
3
Tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
doanh
Quản lý đăng ký kinh
3
Thông báo chấm dứt kinh doanh của hộ kinh doanh doanh
Quản lý đăng ký kinh
3
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh doanh
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (bị
Quản lý đăng ký kinh
mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức
3
doanh
khác)
Quản lý đăng ký kinh
Đăng ký hộ kinh doanh
3
doanh
Hộ tịch
3
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Đăng ký thay đổi, cải chính cho người từ đủ 14 tuổi Hộ tịch
trở lên, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Xác nhận các loại giấy tờ liên quan đến đối tượng
Bảo trợ xã hội
hộ nghèo
Cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản đối với Thủy sản
tàu có công suất dưới 20cv
Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu Thủy sản
có công suất dưới 20CV
Cấp mới giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có
công suất dưới 20 CV trong trường hợp chuyển Thủy sản
quyền sở hữu
Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đăng ký tàu
Thủy sản
cá dưới 20 CV
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Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn
thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn
uống có đăng ký kinh doanh thuộc quận, huyện cấp
An toàn thực phẩm
(đối với các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận và
còn thời hạn nhưng thay đổi tên cơ sở, đổi chủ cơ
sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí)

3

38

Cấp mới và cấp lại do hết hạn Giấy chứng nhận cơ
sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với hộ sản An toàn thực phẩm
xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản
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Cấp phường, xã: 40 dịch vụ công trực tuyến
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Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh
Người có công
theo Nghị định 150/2006/CP
Xác nhận tình trạng nhà, đất
Quản lý đất đai
Xác nhận nguồn gốc đất và thời điểm sử dụng đất
khi công dân nộp hồ sơ tại UBND xã (phục vụ cho
Quản lý đất đai
việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài
sản gắn liền trên đất)
Xác nhận giải quyết chính sách đối với Anh hùng
Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng
chiến
Xác nhận hồ sơ tiếp nhận người có công cách mạng
vào Trung tâm phụng dưỡng người có công cách
mạng
Giải quyết hồ sơ mới công nhận người đảm nhận
thờ cúng liệt sỹ
Tiếp nhận đối tượng xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội
thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên

3
3
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Người có công

3

Người có công

3

Người có công

3

Bảo trợ xã hội

3

Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp hàng tháng đối
với người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng
trợ cấp hàng tháng; thương binh, người hưởng chính
Người có công
sách như thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21%
đến 30% đang hưởng trợ cấp hàng tháng thuộc hộ
cận nghèo.
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Xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng mắc
Bảo trợ xã hội
bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh kinh tế khó khăn
Xác nhận cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06
tuổi (cấp mới và cấp đổi do sai lệch thông tin về
Bảo trợ xã hội
nhân thân của trẻ như: họ, chữ đệm, tên, ngày,
tháng, năm sinh so với giấy khai sinh của trẻ)
Hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng
được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số Bảo trợ xã hội
136/2013/NĐ-CP
Cấp mới thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công
Người có công
với cách mạng
Giải quyết chế độ mai táng phí và trợ cấp một lần
Người có công
đối với người có công cách mạng từ trần
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Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối
tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số Bảo trợ xã hội
136/2013/NĐ-CP
Xác nhận giải quyết Chế độ mai táng phí đối với
Người có công
Cựu chiến binh theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP
Đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực
cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị Bảo trợ xã hội
thương nặng)
Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp thường xuyên đối
với người có công với cách mạng mắc bệnh hiểm
nghèo có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số
14/2009/QĐ-UBND
Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất
của đối tượng chính sách
Xác nhận giải quyết tuất từ trần cho thân nhân Lão
thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương
binh, bệnh binh có tỷ lệ thương tật, bệnh tật từ 61%
trở lên từ trần
Xác nhận giải quyết hồ sơ cấp sổ ưu đãi giáo dục đào tạo
Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ cho gia đình tự
quy tập xây mộ liệt sĩ trong nghĩa trang gia tộc hoặc
nghĩa trang liệt sĩ
Xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp phương
tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình
Xác nhận hồ sơ đề nghị công nhận và giải quyết chế
độ liệt sĩ
Hồ sơ xét giải quyết công nhận chế độ hưởng chính
sách như thương binh
Xác nhận hồ sơ giải quyết trợ cấp cho người tham
gia kháng chiến hoặc con đẻ của họ bị nhiễm chất
độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt
Nam
Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Đăng ký việc nuôi con nuôi
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Thay đổi, cải chính cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ
sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú
ở trong nước
Đăng ký nhận cha, mẹ, con
Đăng ký chấm dứt giám hộ
Đăng ký giám hộ
Cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân
Đăng ký lại kết hôn
Đăng ký kết hôn
Đăng ký lại khai tử
Đăng ký khai tử
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Người có công

3

Người có công

3

Người có công

3

Người có công

3

Người có công

3

Người có công

3

Người có công

3

Người có công

3

Người có công

3

Hộ tịch
Hộ tịch
Hộ tịch

3
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Hộ tịch

3

Hộ tịch
Hộ tịch
Hộ tịch
Hộ tịch
Hộ tịch
Hộ tịch
Hộ tịch
Hộ tịch
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Đăng ký lại khai sinh
Hộ tịch
Xác nhận diện khó khăn, đói nghèo, tai nạn, bệnh
Bảo trợ xã hội
tật
Xác nhận hồ sơ xin hưởng trợ cấp xã hội thường
Bảo trợ xã hội
xuyên
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