
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                Số:       /STTTT-VTCNTT    

V/v triển khai Quyết định số 2233/QĐ-

UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh. 

   Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 9 tháng 9 năm 2020 

                              Kính gửi: 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

 

Căn cứ Quyết định số 2233/QD-UBND ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh về ban 

hành quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. 

Sở Thông  tin và Truyền thông triển khai Quyết định số 2233/QD-UBND ngày 

04/8/2020 của UBND tỉnh đến các cơ quan, đơn vị biết thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị lưu ý một số việc sau: 

1. Xây dựng quy trình tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong nội bộ cơ quan để thực hiện 

đúng quy định. 

2. Công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử 

(nếu có) danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết các 

cơ quan, đơn vị. 

3. Thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa của 

việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vướng mắc, khó khăn, các 

doanh nghiệp phản ảnh về Sở Thông tin và Truyền thông để xem xét, phối hợp giải 

quyết. 

  Địa chỉ: số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu; điện thoại: 0254.3512225, fax: 0254.3512224. 

  (Quyết định số 2233/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 được đăng tải trên website tại 

địa chỉ http://sotttt.baria-vungtau.gov.vn/vanbanchidaodieuhanh)  

Trân trọng./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ Sở (b/c); 

- VP Sở (cập nhật lên website Sở); 

- Lưu VT,VTCNTT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trương Hữu Chiến 
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