
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  679 /SXD-VP 

 

Cần Thơ, ngày  25  tháng  3   năm 2019 

 

Về việc áp dụng Dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ 

  

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong 

hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Cần Thơ năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 2584/KH-SXD ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Sở 

Xây dựng về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Cơ quan Sở 

Xây dựng năm 2019; 

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành 

chính tại đơn vị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc quản lý và giải quyết 

các thủ tục hành chính ngày càng tốt hơn. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi và 

giảm chi phí trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhu cầu của tổ chức, 

cá nhân.  

Sở Xây dựng đăng ký áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại 

Sở Xây dựng năm 2019 gồm các thủ tục hành chính sau:  

STT Tên TTHC  Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

I Lĩnh vực hoạt động xây dựng: 

01 

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy   

phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di  dời  công  trình)  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 

 

02 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III. X  

03 
Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, III. 
X 

 

04 
Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

hạng II, III. 
X 

 



05 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 

(trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn). 
X 

 

II Lĩnh vực nhà ở: 

01 
Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện 

được bán, thuê mua. 
 X 

 

Sở Xây dựng kính báo Sở Thông tin và Truyền thông./. 

 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- UBND thành phố (để b/c);  

- Phòng KS TTHC UBND TP; 

- BGĐ Sở; Các đơn vị thuộc Sở ;  

- Bộ phận Tiếp nhận va Trả kết quả Sở XD;  

- Cổng Thông tin điện tử Sở XD 

- Lưu: VT SXD.  
LCCHC 2019 

                                                                                             Mai Như Toàn 
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