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THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính của Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận  

trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

 

Dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu quan trọng trong 

công tác cải cách hành chính nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. 

Để thực hiện có hiệu quả việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 

mức độ 4, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.  

Sở Xây dựng thông báo đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân danh mục 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan (gồm 11 thủ tục 

hành chính đã được phê duyệt theo Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 24 

tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận) được triển khai tiếp 

nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh, cụ thể: 

STT Lĩnh vực 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên  

thủ tục hành chính 

Mức độ 

3 4 

01 Quản lý hoạt 

động xây dựng 

1.007304 Cấp chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng hạng 

II, III 

 x 

02 1.007207 Cấp lại giấy phép xây 

dựng đối với công trình 

cấp I, II; công trình tôn 

giáo; công trình di tích 

lịch sử - văn hóa, tượng 

đài, tranh hoành tráng 

được xếp hạng; công 

trình trên các tuyến, trục 

đường phố chính trong 

đô thị; công trình thuộc 

dự án có vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài 

 x 

03 Hoạt động xây 

dựng 

1.002654 Đăng tải thông tin năng 

lực của tổ chức (chỉ áp 

dụng cho tổ chức không 

thuộc đối tượng cấp 

chứng chỉ năng lực) 

 x 

04 1.007408 Cấp giấy phép hoạt động 

xây dựng cho tổ chức và 

 x 



2 

 

 

STT Lĩnh vực 
Mã thủ tục 

hành chính 

Tên  

thủ tục hành chính 

Mức độ 

3 4 

cá nhân nước ngoài hoạt 

động xây dựng tại Việt 

Nam thực hiện hợp đồng 

của dự án nhóm B, C 

05 1.007409 Điều chỉnh giấy phép 

hoạt động xây dựng cho 

tổ chức và cá nhân nước 

ngoài hoạt động xây 

dựng tại Việt Nam thực 

hiện hợp đồng của dự án 

nhóm B, C 

 x 

06 Nhà ở và Công 

sở 

1.007750 Thủ tục thông báo nhà ở 

hình thành trong tương 

lai đủ điều kiện được 

bán, cho thuê mua 

 x 

07 Quản lý hoạt 

động xây dựng 

1.007357 Cấp lại chứng chỉ năng 

lực hoạt động xây dựng 

hạng II, hạng III 

 x 

08 1.007396 Cấp nâng hạng chứng chỉ 

hành nghề hoạt động xây 

dựng của cá nhân hạng 

II, III 

x  

09 1.007401 Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, III (đối với 

trường hợp bị thu hồi 

quy định tại điểm b, c, d 

Khoản 2 Điều 44a Nghị 

định số 100/2018/NĐ-

CP) 

x  

10 1.007402 Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, III (trường hợp 

chứng chỉ mất, hư hỏng, 

hết hạn) 

x  

11 1.007403 Cấp lại chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng 

của cá nhân hạng II, III 

do lỗi của cơ quan cấp 

x  
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Thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 sẽ giảm bớt 

chi phí, giảm việc đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, nhất 

là hạn chế việc tập trung đông người trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang 

diễn biến phức tạp hiện nay, do đó Sở Xây dựng rất mong các doanh nghiệp, 

tổ chức, cá nhân quan tâm, sử dụng dịch vụ công trực tuyến để cùng chung 

tay cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), góp phần hiện đại hóa 

nền hành chính của tỉnh Bình Thuận. 

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, vui lòng 

truy cập vào website: http://dichvucong.binhthuan.gov.vn, thực hiện và làm 

theo hướng dẫn. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, cần hướng 

dẫn, tư vấn và hỗ trợ, đề nghị vui lòng liên hệ Trung tâm Hành chính công 

tỉnh, địa chỉ: số 24, đường Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 0252.3825165 (số lẻ: 114, trực 

tiếp gặp quầy tiếp nhận giao dịch của Sở Xây dựng). 

Sở Xây dựng thông báo đến doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được biết./. 

Nơi nhận: 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Sở Xây dựng: Đảng ủy, Ban Giám đốc,  

  các phòng, đơn vị, niêm yết, đăng website; 

- Công đoàn ngành Xây dựng; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn  

  (đề nghị UBND cấp huyện chuyển giúp); 

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu; 

- Lưu: VT, CVP, P.CVP, “một cửa”, VP. Hoàng 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Cao Sơn Dũng 
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