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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1440 /TB-SXD 

 

Cần Thơ, ngày   21  tháng  5  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc áp dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

tại Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ 

 

Căn cứ Kế hoạch số 45/KH-SXD ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Sở Xây 

dựng về công tác cải cách hành chính năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 47 /KH-SXD ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Sở Xây 

dựng về công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; 

Thực hiện Công văn số 1638/VPUB-KSTTHC ngày 29 tháng 4 năm 2020 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc đẩy mạnh triển khai và tăng 

cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dung dịch vụ công trực tuyến. 

Sở Xây dựng xin thông báo và khuyến khích các tổ chức, cá nhân khi có 

nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng sử dụng phương thức nộp 

hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, gồm các thủ tục hành chính như sau:  

A. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (16 thủ tục) 

 Lĩnh vực Hoạt động xây dựng 

1 

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. 

2 

Điều chỉnh, gia hạn, 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. 

3 
Cấp 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. 

4 
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. 

5 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. 

6 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III. 
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7 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III 

(về lĩnh vực hoạt động và hạng). 

8 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá 

nhân nước ngoài. 

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

10 Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III. 

11 
Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, 

III. 

12 
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). 

13 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp 

chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn). 

14 
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của 

cơ quan cấp. 

 Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản 

15 Cấp mới Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. 

16 

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị 

rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp 

lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết 

hạn). 

B. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (01 thủ tục): 

 Lĩnh vực Nhà ở 

17 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho 

thuê mua. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch thủ tục hành chính nêu trên, vui 

lòng truy cập tại địa chỉ phần mềm “Một cửa điện tử” 

http://dichvucong.cantho.gov.vn xem hướng dẫn đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến. 

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 

0292.3810107 (Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng) để được hướng dẫn cụ thể. 

Sở Xây dựng thông bao đến c ác cơ quan , đơn vi,̣ tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiêp̣ đươc̣ biết./. 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- UBND thành phố;  

- UBND quâṇ, huyêṇ, xã, phường, thị trấn;  

- Các sở, ban ngành TPCT;  

- Báo Cần Thơ, Đài PTTH TPCT;;  

- Đài Truyền thanh các quâṇ, huyêṇ;  

- BGĐ; Các đơn vi ̣ thuôc̣ Sở ;  

- Bô ̣phâṇ Tiếp nhâṇ va Trả kết quả Sở XD;  

- Cổng Thông tin điêṇ tử Sở XD                                                       Mai Như Toàn 

- Lưu: VT SXD.  
L.CCHC 2020. 
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