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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1152/QĐ-UBND  

ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh  

 

Thực hiện  Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 của UBND 

tỉnh về việc Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

triển khai trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

UBND thành phố Phan Thiết thông báo Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 cấp huyện, cấp xã năm 2022, gồm: 

CẤP HUYỆN (12 DVC mức độ 3, 2 DVC mức độ 4) 

Stt Mã số 

TTHC 

Tên TTHC Mức độ 

1 1.009996  Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp III, cấp IV 

(Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô 

thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành 

tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo 

Tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong 

đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ (thực hiện cắt giảm thời 

gian giải quyết đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện). 

3 

2 2.001885 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 
4 

3 1.001731 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội. 4 

4 1.003635  Thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện. 3 

5 1.003645 Đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện. 3 

6 1.004622 Công nhận lại Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô 

thị. 
3 

7 1.004634 Công nhận lần đầu Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh 

đô thị. 
3 

8 1.004644 Công nhận lại Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 3 

9 1.004646 Công nhận lần đầu Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 3 

10 2.000440 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm. 3 

11 1.000933 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa. 3 

12 1.008898 Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở 

giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập 

và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. 

3 

13 1.008899 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư 

viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ 

sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ 

3 



sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có 

phục vụ cộng đồng. 

14 1.008900 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với 

thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục 

khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng 

đồng. 

 

 

CẤP XÃ (01 DVC mức độ 3) 

STT Mã số 

TTHC 

Tên TTHC Mức độ 

1 1.000894 Thủ tục đăng ký kết hôn 3 

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng các thủ tục hành chính nêu 

trên, vui lòng truy cập vào website http://dichvucong.binhthuan.gov.vn để thực 

hiện và làm theo hướng dẫn.  

2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã căn 

cứ nội dung Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh và 

Thông báo nêu trên, triển khai thực hiện việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính  

theo đúng quy định. 

UBND thành phố Phan Thiết thông báo đến các tổ chức, cá nhân được 

biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Các Sở, ban ngành của tỉnh; 

- CT, PCT. UBND tp; 

- các cơ quan, đơn vị tp; 

- UBND các phường, xã; 

- Chánh Văn phòng; 

- Niêm yết tại Bộ phận TN&TKQ TP; 

- Trang thông tin điện tử tp; 

- Lưu: VT, QTM, CCHC, VX (L) 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Long 

 

http://dichvucong.binhthuan.gov.vn/
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