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ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG THUẬN PHƯỚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VPTK Thuận Phước, ngày        tháng       năm 2019 

V/v triển khai các dịch vụ công 

 mức độ 4 
 

           
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 
 

Thực hiện Công văn số 2603/STTTT-CNTT ngày 08/11/2019 của Sở Thông 

tin và Truyền Thông về việc triển khai các dịch vụ công mức độ 4; Công văn số 

2390/STTTT-CNTT ngày 16/10/2019 về việc triển khai sử dụng Cổng dịch vụ 

công trực tuyến thành phố. 

Sau khi rà soát, kiểm tra các TTHC trên Cổng dịch vụ trực tuyến thành phố 

theo Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. UBND phường Thuận Phước 

thực hiện các nội dung như sau: 

 1. Tổng hợp DVCTT mức 2, mức 3 có thu phí, lệ phí 

Stt Tên thủ tục Lệ phí Đề xuất 

01 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 8.000 Mức 4 

02 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15.000 Mức 4 

03 Đăng ký khai sinh quá hạn 5.000 Mức 4 

04 Đăng ký lại khai sinh 8.000 Mức 4 

05 Đăng ký khai sinh cho người có giấy tờ 5.000 Mức 4 

06 Đăng ký khai tử quá hạn 5.000 Mức 4 

07 Đăng ký lại khai tử 5.000 Mức 4 

08 Đăng ký lại kết hôn 30.000 Mức 4 

09 Đăng ký khai sinh kết hợp cha, nhận con 15.000 Mức 4 

10 Đăng ký nhận cha mẹ con 15.000 Mức 4 

11 Đăng ký hộ tịch cho người dưới 14 tuổi 15.000 Mức 4 

12 Đăng ký việc nuôi con nuôi 400.000 Mức 4 

13 Đăng ký thay đổi, cải chính bổ sung hộ tịch cho người 

dưới 14 tuổi 

15.000 Mức 4 
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14 Cấp bản sao từ bản chính HĐ giao dịch đã chứng thực 15.000 Mức 4 

15 
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao 

dịch đã được chứng thực 

 

10.000 

 

Mức 4 

16 Chứng thực bản sao từ bản chính 2.000 Mức 4 

17 Chứng thực chữ ký 10.000 Mức 4 

18 Chứng thực di chúc 50.000 Mức 4 

19 Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến động sản 50.000 Mức 4 

20 
Chứng thực sửa đổi, bổ sung trong hợp đồng đã được 

chứng thực 
25.000 Mức 4 

21 

Thủ tục 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 

 

Phụ thuộc 

vào vị trí, 

 hệ số 

 

Mức 4 

22 

Thủ tục 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 kinh doanh buôn bán 

Phụ thuộc 

vào vị trí, 

 hệ số 

 

Mức 4 

 

23 

Thủ tục 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 xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp 

Phụ thuộc 

vào vị trí 

 

Mức 4 

 

24 

Thủ tục 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 nhà 

Phụ thuộc 

vào vị trí 

 

Mức 4 

 

25 

Thủ tục 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 lắp đặt các công trình phục vụ công cộng, 

lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo 

tuyến xe buýt được duyệt; 

 

Phụ thuộc 

vào vị trí 

 

Mức 4 

 

26 

Thủ tục 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 máy móc, thiết bị, phục vụ thi 

công các công trình xây dựng 

 

Phụ thuộc 

vào vị trí 

 

Mức 4 

 

27 

Thủ tục 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 tổ chiwcs hoạt động văn hóa, xã hội, 

tuyên truyền; 

 

Phụ thuộc 

vào vị trí 

Mức 4 
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2. Tài khoản ngân hàng thanh toán trực tuyến  

Phương thức thanh toán dịch vụ công trực tuyến: Ngân hàng thương mại Cổ 

phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh: 48043 Đà Nẵng - PGD 

Đống Đa 

Số tài khoản nhận: 122000053349  

Trên đây là Công văn rà soát, kiểm tra các DVCTT trên Cổng dịch vụ trực 

tuyến thành phố, UBND phường Thuận Phước gửi văn bản kính đề nghị Sở Thông 

tin và Truyền thông được biết để cấu hình  nộp hồ sơ mức 4./. 
 

Nơi nhận:                                                         
- Như trên;                 
- Lưu: VT, VP-TK (02 bản). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hồng 
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