
 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc 
 

Ngày 08/10/2022 Sở Thông tin và Truyền thông có công văn số 1715/STTTT-

TTCNTT&TT v/v chính thức vận hành Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến các phòng, đơn vị như sau: 

1. Kể từ 07 giờ 00 ngày 10/10/2022, tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

bắt đầu chính thức sử dụng Hệ thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu để tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính. Đường dẫn vào các 

phân hệ của hệ thống mới không thay đổi, như sau:  

+ Phân hệ Một cửa điện tử: https://motcua.baria-vungtau.gov.vn  

+ Phân hệ Cổng dịch vụ công: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn  

- Mọi thông tin phản hồi về lỗi hoặc sự cố xảy ra trong quá trình sử dụng Hệ 

thống thông tin Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, đề nghị các phòng, cơ quan, đơn vị, 

trực tiếp là công chức, viên chức thụ lý giải quyết phải kịp thời phản ánh về Văn 

phòng Sở (qua bà Lê Thị Tuyết Nga – Chuyên viên đầu mối CNTT của Sở) để tổng 

hợp kiến nghị xử lý kịp thời (phản ánh trên nhóm Zalo “BRVT-Triển khai MCĐT”). 

2. Các phòng, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động cán 

nhân, doanh nghiệp thực hiện việc thanh toán trực tuyến đối với các hồ sơ thủ tục hành 

chính giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công. 

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     

- Như trên;  

- GĐ Sở (B/c); 

- TTTTUD (thông tin web); 

- Lưu: VT_nnp. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Duy Tâm Thanh 

                    

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SKHCN-VP 

V/v triển khai vận hành Hệ thống thông tin 

Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh  

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2022 

https://motcua.baria-vungtau.gov.vn/
https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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