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THÔNG BÁO 

Thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết hồ sơ thủ tục 

hành chính của Sở Xây dựng trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận 

 

Tiếp nhận Thông báo số 09/TB-STTTT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí 

trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công tỉnh Bình 

Thuận và đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 659/SXD-VP ngày 15 

tháng 3 năm 2022 về điều chỉnh số tài khoản thụ hưởng thanh toán trực tuyến. 

Sở Xây dựng thông báo danh mục thủ tục hành chính thực hiện thanh 

toán trực tuyến phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan trên Cổng 

dịch vụ công tỉnh Bình Thuận, cụ thể như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính thanh toán trực tuyến (17 TTHC): 

STT Tên TTHC/DVC 
Mã 

TTHC/DVC 

Trực 

tuyến 

1 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu 

hạng II, hạng III 

1.009982 Mức độ 3 

2 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ 

điều kiện được bán, cho thuê mua 

1.007750 Mức độ 4 

3 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư 1.006876 Mức độ 4 

4 Công nhận hạng/ công nhận lại hạng nhà chung cư 1.006873 Mức độ 4 

5 Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản 1.002572 Mức độ 4 

6 Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất 

động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn) 

BTN-261679 Mức độ 4 

7 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 1.006871 Mức độ 4 

8 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượng đài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công theo tuyến trong đô 

thị/Dự án trình theo tuyến trong đô thị/Dự án 

1.009979 Mức độ 4 

9 Gia hạn giấy phép xây  dựng đối với công trình cấp đặc 

biệt, cấp I,  cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo 

tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/ Tượngđài, 

tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không 

theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến 

trong đô  thị/Dự án) 

1.009978 Mức độ 4 

10 Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng 

hạng II, hạng III 

1.009988 Mức độ 4 

11 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, 1.009989 Mức độ 4 



2 

 

 

STT Tên TTHC/DVC 
Mã 

TTHC/DVC 

Trực 

tuyến 

hạng III (do mất, hư hỏng) 

12 Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, 

hạng III (do lỗi cơ quan cấp) 

1.009990 Mức độ 4 

13 Đăng tải thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng 

cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng 

lực) 

BTN-261698 Mức độ 4 

14 Đăng tải năng lực hoạt động của tổ chức - Mức độ 4 

15 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà 

thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C 

1.009980 Mức độ 4 

16 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh cho nhà 

thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, C 

1.009981 Mức độ 4 

17 Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp tỉnh 

1.008432 Mức độ 4 

 2. Thông tin tài khoản: 

Thông tin đơn vị thụ hưởng Thông tin số tài khoản thụ hưởng 

Tên 

đơn vị 
Địa chỉ Mã số thuế 

Số tài khoản 

của đơn vị thụ 

hưởng 

Tên ngân 

hàng đăng ký 

tài khoản thụ 

hưởng/Kho 

bạc Nhà nước 

thụ hưởng 

Mã ngân 

hàng/Mã 

Kho bạc 

Nhà nước 

thụ hưởng 

Sở 

Xây 

dựng 

số 03, đường 

Nguyễn Tất 

Thành, thành 

phố Phan Thiết, 

tỉnh Bình Thuận 

3400276953 3511.0.1007110 Kho bạc  

Nhà nước  

tỉnh Bình 

Thuận 

1661 

3. Đề nghị các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu thực hiện thanh 

toán trực tuyến trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí 

theo danh mục nêu trên, vui lòng truy cập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Bình 

Thuận http://dichvucong.binhthuan.gov.vn và https://dichvucong.gov.vn để 

thực hiện, đính kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng thanh toán trực tuyến.  

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị, tổ chức và cá nhân được biết./. 

Nơi nhận: 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Sở Xây dựng: Ban Giám đốc,  

  các phòng, đơn vị, 1cửa, mạng (website); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; 

- Lưu: VT, CVP, KT, VP. Hoàng 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Cao Sơn Dũng 
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