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 THÔNG BÁO   

Công khai Danh mục gồm 62 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình thuộc phạm vi cấp xã, phường, thị trấn  
 
 
 

Thực hiện Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định Công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình 

trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định.  

Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn công khai kèm theo Thông báo này 

Danh mục 62 dịch vụ công cấp xã thực hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định tại địa chỉ: 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn (có danh mục kèm theo). 

- Hình thức công khai: Công khai trên Trang thông tin điện tử phường Bồng 

Sơn tại địa chỉ: bongson-hoainhon.binhdinh.gov.vn 

- Đề nghị cán bộ, công chức chuyên môn, Bộ phận một cửa phường Bồng 

Sơn thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đảm bảo số lượng 

giao dịch phát sinh đạt tỷ lệ theo quy định. 

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chỉ đạo các tổ chức 

thành viên, các hội đoàn thể phường phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền đến tất cả hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia 

thực hiện các thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến toàn trình trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định tại địa chỉ: 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn góp phần phát sinh số lượng giao dịch theo 

quy định. 

- Đề nghị Đài truyền thanh phường tăng cường viết tin, bài, chuyên mục về 

cải cách hành chính, nhất là các tin liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính 

trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Bình Định tại địa chỉ: https://dichvucong.binhdinh.gov.vn; tăng thời lượng phát 

thanh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh phường để Nhân dân biết thực 

hiện; phối hợp với Công chức Văn phòng – Thống kê đăng tải tin, bài viết về cải 

cách hành chính lên Trang thông tin điện tử phường. 

Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân liên quan và Nhân dân trên địa bàn phường biết theo dõi phối hợp 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND thị xã Hoài Nhơn (b/c); 

- TT Đảng ủy, HĐND phường (b/c); 

- CT và các PCT UBND phường; 

- TT UBMTTQ VN phường và các hội đoàn thể phường (p/h); 

- Đài truyền thanh phường (t/h); 

- Công khai trên Trang thông tin điện tử phường; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thông 

https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/
https://dichvucong.binhdinh.gov.vn/


 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 

(Kèm theo Thông báo số 159/TB-UBND ngày 16/11/2022 của Ủy ban nhân dân phường Bồng Sơn) 

 

STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

I LĨNH VỰC NGÀNH CÔNG THƯƠNG  

1  
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm 

quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã 
2.000184 

II LĨNH VỰC NGÀNH NỘI VỤ  

1  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình 1.000748 

2  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 1.000775 

3  Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng 1.001028 

4  Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung 1.001055 

5  
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một 

xã 
1.001078 

6  
Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo 

ở một xã 
1.001085 

7  Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 1.001090 

8  Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã 1.001098 

9  Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác 1.001109 

10  Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung 1.001156 

11  
Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ 

chức tôn giáo trực thuộc 
1.001167 

12  Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 2.000305 

13  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất 2.000337 

14  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề 2.000346 

15  Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng 2.000509 
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STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

III LĨNH VỰC NGÀNH TÀI CHÍNH  

1  
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp 

không phải lập thành dự án đầu tư 
1.005416 

2  Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 1.005417 

3  
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng 

quản lý, sử dụng tài sản công 
1.005418 

IV LĨNH VỰC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

1  Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 1.004441 

2  Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 2.001810 

V LĨNH VỰC NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI  

1 Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện 2.001659 

VI LĨNH VỰC NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐÂU TƯ  

1 Thông báo thành lập tổ hợp tác 2.002226 

2 Thông báo thay đổi tổ hợp tác 2.002227 

3 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác 2.002228 

VII LĨNH VỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

1 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 1.003596 

2 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa  1.008004 

3 Bố trí ổn định dân cư trong huyện 1.003281 

4  Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh 1.003319 

5  Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh 1.003327 

6  
Hỗ trợ khám chữa bệnh , trợ cấp tai naṇ cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong 

trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội 
1.010091 

7 Trợ cấp tiền tuất , tai naṇ (đối với trường hợp tai naṇ suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho 1.010092 
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STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội  

8 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 2.002161 

9 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh 2.002162 

VIII LĨNH VỰC NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  

1 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải  1.008603 

2 Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường  1.010736 

IX LĨNH VỰC NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

1 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở 2.000751 

2 
Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc 

thay thế là người thân thích của trẻ em 
2.001944 

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

4 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp 1.001739 

5 

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng 

thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương 

1.001753 

6 
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 
1.001758 

7 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 
1.001776 

8 
Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 1.008362 

9 Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn 2.000355 

10 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng 2.000744 

11 Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình 1.000132 

12 Thủ tục Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân 2.001661 
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STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MÃ SỐ 

X LĨNH VỰC NGÀNH TƯ PHÁP  

1 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873 

2 Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch 2.000635 

3 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc 2.000908 

4 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật 2.001457 

5 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên 2.002080 

6 Thủ tục công nhận hòa giải viên 2.000373 

7 
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng 

trong khi thực hiện hoạt động hòa giải 
2.000979 

8 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước 2.001255 

XI LĨNH VỰC VĂN HÓA – THỂ THAO  

1 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa 1.001120 

2 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở 2.000794 

3 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm 1.000954 

4 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã 1.003622 

5 Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng 1.008902 

6 Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng 1.008903 

 TỔNG CỘNG: 62 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
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