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       Kính gửi:       

  - Văn phòng HĐND và UBND Thành phố; 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình Thành phố; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố; 

           - UBND các phường, xã. 

 Thực hiện Văn bản số 4092/UBND-NCKS ngày 14/9/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc đẩy nhanh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và Văn bản 

số 4187/UBND-NCKS ngày 21/9/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc tích hợp 

danh mục TTHC mức độ 3, mức độ 4 ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử;  

 UBND tỉnh Phú Thọ triển khai việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành 

chính mức độ 3, mức độ 4 ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử đối với các 

sở, ban, ngành.  

(Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên ban hành kèm theo Văn bản này) 

 UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường xã 

thực hiện các nội dung sau:  

 1. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố:  

 Thực hiện niêm yết danh sách và tuyên tuyền tại Bộ phận một cửa điện tử 

Thành phố để tuyên truyền tới các tổ chức, công dân biết quy trình xử lý hồ sơ 

dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục hành chính thuộc danh mục nêu trên (không 

tiếp nhận trực tiếp).  

2. Đài Truyền thanh- Truyền hình Thành phố:  

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức 

phù hợp để nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị 

biết được quy trình cũng như tác dụng của việc thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử, nhằm từng bước nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến.   

3. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Thành phố:  

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận 

kết quả trên môi trường điện tử và qua dịch vụ Bưu chính công ích đối với các lĩnh 

vực thuộc ngành quản lý. 

4. UBND các phường, xã:  

- Thực hiện niêm yết danh sách và tuyên tuyền tại Bộ phận một cửa để tuyên 

truyền tới các tổ chức, công dân biết quy trình xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

đối với thủ tục hành chính thuộc danh mục nêu trên (không tiếp nhận trực tiếp). 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VH 
V/v tăng cường tuyên truyền thực 

hiện thủ tục hành chính  mức độ 3, 

mức độ 4 trên môi trường điện tử 

             Việt Trì, ngày         tháng 10 năm 2020 



 

 

 

- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và các hình thức phù 

hợp để nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị nắm 

được quy trình cũng như tác dụng của việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử.  

UBND Thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường, xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (T/h); 

- Sở TT và TT (B/c); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Lưu: VT, VH (T-05b).  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Danh mục thủ tục hành chính cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các Sở, ban, ngành 

ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử 

 

TT Tên đơn vị TT Tên TTHC 

Mức độ cung 

cấp DVC 

3 4 

I 
Sở Công Thương (04 thủ 

tục) 

1 
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện 
X   

2 
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản 

xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp 
  X 

3 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại   X 

4 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu X   

II 
Sở Lao động, Thương 

binh và XH (04 thủ tục) 

5 
Mai táng phí, trợ cấp một lần với người có công với cách mạng từ 

trần 
X   

6 Trợ cấp tuất hàng tháng với người có công với cách mạng từ trần X   

7 
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc 

tại Việt Nam 
  X 

8 
Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao 

động nước ngoài 
X   

III 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

(04 thủ tục) 

9 Chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông X   

10 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc   X 

11 Đăng ký dự thi THPT quốc gia X   

12 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ X   



 

 

 

IV 
Sở Nông nghiệp và 

PTNT (03 thủ tục) 

13 

Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan 

quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh 

phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực 

Thú y; khám bệnh, chuẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; 

buôn bán thuốc thú y) 

  X 

14 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y   X 

15 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón   X 

V 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

(03 thủ tục) 

16 Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên   X 

17 Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên   X 

18 Đăng ký thành lập công ty cổ phần   X 

VI 
Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch (03 thủ tục) 

19 Cấp Chứng chỉ hành nghề tu bổ Di tích   X 

20 Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke cấp tỉnh   X 

21 
Cấp đổi Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, Thẻ hướng dẫn viên 

du lịch nội địa 
  X 

VII 
Ban Quản lý KCN (03 

thủ tục) 

22 Đăng ký nội quy lao động của Doanh nghiệp X   

23 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài   X 

24 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài   X 

VIII  Sở Y tế (03 thủ tục) 

25 
Khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao 

động 
X   

26 

Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 

đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 

doanh dược phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Cơ sở bán buôn 

thuốc, nguyên liệu làm thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà 

thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc Trạm Y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược 

liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) 

X   



 

 

 

27 
Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với 

người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 
X   

IX 
Sở Giao thông vận tải (03 

thủ tục) 

28 

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây 

dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công 

trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ của quốc lội, đường bộ cao tốc đang khai thác 

  X 

29 

Gia hạn chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức giao thông của 

nút giao đấu nối vào quốc lộ (đối với đường từ cấp IV trở xuống) 

do Sở Giao thông vận tải được ủy thác quản lý 

  X 

30 Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp    X 

X Sở Ngoại vụ (03 thủ tục) 

31 Cấp Visa, gia hạn Visa X   

32 Xuất cảnh X   

33 Cấp thẻ ABTC X   

XI Sở Xây dựng (03 thủ tục) 

34 
Cấp nâng hạng điều chỉnh, bổ sung nộidung chứng chỉ hành nghề 

hoạt động xây dựng hạng II,II 
  X 

35 Cấp/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hạng II,III   X 

36 Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình không theo tuyến X   

XII 
Sở Khoa học và Công 

nghệ (03 thủ tục) 

37 
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế) 
X   

38 
Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 
  X 

39 Công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh X   

XIII 
Sở Thông tin và Truyền 

thông (03 thủ tục) 

40 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh   X 

41 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)   X 

42 
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm 

CCDVTCĐTCC 
  X 



 

 

 

XIV Sở Tư pháp (03 thủ tục) 

43 Đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên X   

44 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng X   

45 Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên   X 

XV 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường (03 thủ tục) 

46 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)    X 

47 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay 

đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc 

giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa 

đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay 

đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với 

nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

X   

48 
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản  

gắn liền với đất 
X   

XVI Sở Nội vụ (03 thủ tục) 

49 Thành lập hội X  

50 Phê duyệt Điều lệ hội X  

51 Báo cáo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường  X 
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