
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ YÊN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /QĐ-UBND Phú Yên, ngày        tháng 5 năm 2022 

   
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp  

trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để các sở, ban, ngành,  

các địa phương thực hiện trong năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;  

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;  

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch 

vụ chứng thực chữ ký số;   

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính 

phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông 

tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;  

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp 

trên Cổng dịch vụ công trực quốc gia năm 2022;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 

468/STTTT-CNTT ngày 06 tháng 5 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để các sở, ban, ngành, 

các địa phương thực hiện trong năm 2022, gồm: 
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- Các sở, ban, ngành: 23 dịch vụ công trực tuyến. 

- Cấp huyện: 05 dịch vụ công trực tuyến. 

- Cấp xã: 03 dịch vụ công trực tuyến. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền Quyết định này trong toàn ngành, cơ 

quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công 

đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. 

- Tăng cường giải pháp nâng cao số lượng hồ sơ dịch vụ công mức độ 3, 

mức độ 4 của cơ quan, đơn vị, địa phương mình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

và Cổng Dịch vụ công tỉnh. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, 

ngành, địa phương tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo 

đầy đủ, thông suốt và thuận lợi theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh 

kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông, Thủ trưởng sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành./. 

 

Nơi nhận:      
- Như Điều 4; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông;     (b/c) 

- TT. Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Phòng, Ban, TT; 

- Lưu: VT, KGVX. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thế 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP, CUNG CẤP TRÊN 

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA TẠI CÁC SỞ, BAN, NGÀNH NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /5/2022 của UBND tỉnh) 

 

TT Lĩnh vực/Dịch vụ công 
Mức 

độ 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

I. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

 Hệ thống văn bằng chứng chỉ     

1.  

Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt 

nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo 

dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam 

4 Quý II/2022  

 
Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác 
   

2.  
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa 

nhập hoạt động giáo dục 
4 Quý III/2022  

3.  
Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa 

nhập hoạt động trở lại 
4 Quý III/2022  

4.  
Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt 

động giáo dục ngoài giờ chính khóa 
4 Quý III/2022  

5.  
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt 

động giáo dục ngoài giờ chính khóa 
4 Quý III/2022  

6.  
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt 

động giáo dục 
4 Quý III/2022  

7.  
Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt 

động trở lại 
4 Quý III/2022  

II. SỞ Y TẾ    

 Lĩnh vực Dược phẩm    

1.  

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường 

hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ 

hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) 

theo hình thức xét hồ sơ 

4 Quý III/2022  

 

 Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh    

2.  

Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế  

4 Quý III/2022  
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III. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI    

 Lĩnh vực đường bộ    

1.  

Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trường hợp bị 

mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung 

khác 

4 Quý II/2022  

2.  
Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái 

xe 
4 Quý II/2022  

3.  

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ của quốc lộ đang khai thác 

4 Quý II/2022  

4.  

Gia hạn chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ 

chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ ủy 

thác, tỉnh lộ 

4 Quý II/2022  

5.  

Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ 

giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu 

trường, siêu trọng trên đường bộ 

4 Quý II/2022  

6.  

Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi 

có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép 

kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị 

tước quyền sử dụng 

4 Quý II/2022  

7.  
Cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối 

với trường hợp giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng 
4 Quý II/2022  

8.  

Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa 

bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe 

kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe 

kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt 

4 Quý II/2022  

9.  

Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng 

hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, 

xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, 

xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt 

4 Quý II/2022  

10.  Đăng ký khai thác tuyến 4 Quý II/2022  

 Lĩnh vực đường thủy nội địa    

11.  

Công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa đối với 

đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy 

nội địa địa phương 

4 Quý II/2022  

IV. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ PHÚ YÊN    

 Lĩnh vực Lao động - Việc làm    

1.  
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.  
4 Quý IV/2022  
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2.  
Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.  
4 Quý IV/2022  

3.  
Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước 

ngoài làm việc tại Khu công nghiệp, Khu kinh tế.  
4 Quý IV/2022  
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TÍCH HỢP, CUNG CẤP  

TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /5/2022 của UBND tỉnh) 

 

TT Tên thủ tục hành chính 
Mức 

độ 

Thời gian 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

I. CẤP HUYỆN    

 Lĩnh vực người có công    

1. 
Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và 

hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ 
4 Quý III/2021 

 

2. 
Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng 

cụ trợ giúp chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng 
4 Quý IV/2021 

 

3. 
Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và 

thân nhân 
4 Quý IV/2022 

 

 Lĩnh vực Hộ tịch    

4. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài 3 Quý III/2022  

5. Đăng ký kết hôn có yêu tố nước ngoài 3 Quý III/2022  

II. CẤP XÃ    

 Lĩnh vực Hộ tịch    

1. Thủ tục đăng ký khai tử 3 Quý III/2022  

2. Thủ tục đăng ký kết hôn 3 Quý III/2022  

3. 
Liên thông nhóm thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân và Đăng ký kết hôn  
3 Quý IV/2022 
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