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Ba Rja-  Vüng Tàu, ngày 01 tháng  3  nãm 2022 

KInh giri: 
- Các sO, ban, ngành dtp tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô. 

Ngày 25/12/202 1, B tri.rOng BO Cong an dã ban hành Quyt djnh s 
10695/QD-BCA phê duyt danh mic djch vi cong trrc tuyên mOe do 3, mOe d 
4 cung c.p trên Cng djch vi Cong Bô Cong an näm 2022, trong do có 21 djch 
vi cong trijc tuyn mOe d 4, 9 dch vii cong trrc tuyn mOc d 3 lien quan dn 
1mb virc däng k quãn l cu trO và cp Can cuOc Cong dan. 

D ngithi dan hiu, nhn thOc dy dO v lçii Ich, hiu qua cOa vic thrc hin 
các thU tiic däng k' cix trU, cp Can cithc Cong dan thông qua djch vi1 cong trrc 
tuyn, gop phn cãi cách thU tiic hành chInh, bão dam lien thông, minh bach, 
thun lqi khi giãi quyt thU tc hành chInh, UBND tinh d nghj các SO, ban, 
ngành, cci quan, dn vj, UBND các huyn, thj xã, thành phd: 

1. Cong an tinh 

ChU dng phi hçip vOi các sO, ban, ngành, UBND các huyn, thi xá, 
thành ph tIch crc xây drng và dàng tãi các tin, bài, phOng sr tuyên truyn d 
ngixOi dan hiu, nhn thOc dy dO v 1çi Ich, hiu qua cUa vic thirc hin các thU 
tic dàng k cix trU, cp Can cuOc cong dan thông qua djch vi Cong trrc tuyn; 
Chi dao  các don v nghip vii Co lien quan trong ngành dy manh trin khai giãi 
quyt thU tiic hành chinh trong Iinh vçrc dàng kr cix ti-U, cp Can cixOc Cong dan 
thông qua djch vi cong tnrc tuyên. 

2. So' Thông tin và Truyn thông 

Ph6i hçip, huOng dn Báo Ba Rja-VUng Tàu, Dài Phát thanh và Truyên 
hInh tinh tuyên truyn rng rãi d ngu.rOi dan hiu, nhn thOc day dO ye igi Ich, 
hiu qua cUa vic thrc hin các thU tçic däng k' cix trU, cp Can cithc cong dan 
thông qua djch vi cong trurc tuyên nhäm dy manh  cãi each thU tic hành chInh, 
báo dam lien thông, minh bach,  thun Igi khi giãi quyt thu tVc  hành chInh. 
Tang thOi lugng, tru tiên b trj khung giO tuyên truyn v các thU tic hành chInh 
thirc hin qua djch vi cong trxc tuyn, trong do cO eáe thU t'ic lien quan den linh 
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virc dang k' cu trü, cp Can cixâc cong dan. K& hçp các hInh thüc "truyn 
thng" vâi vic üng diing cong ngh thông tin vào hoat dng tuyên truyên dê 
phU hçip vOi xu th tip cn thông tin trong cong dng hin nay. 

3. Các s&, ban, ngành, UBND các huyn, thj xa, thành phô 

T chirc tuyên tmyn b&ng hInh thüc phü hçp dn can b, cOng chüc, viên 

chirc, nguYi lao dng và các t.ng lop Nhân dan v lqi ich, hiu qua cüa vic thirc 
hin cac thu tic däng k' cu trü, cp Can cuâc cong dan thông qua djch vii Cong 
trirc tuyn nh&m tao  diu kin thun 1çi cho Ca quan däng k cu trü, cp Can 

CUOC cOng dan và Ca nhân khi giái quyt, thrc hin thu titc hành Chjnh. 
A . A A . A A 

4. Be ngh Uy ban Mt tran to quoc Viçt Nam tinh va cac Boan the cap 

tinh 

Chi d.o, huâng dn các t chirc, dan vj trrc thuc thirc hiên tuyên truyn 
bang hInh thüc phü hçip dn thành viên, hi viên cüa t chüc mInh và các tAng 
lap Nhân dan v lçii jch, hiu qua cüa vic th%rc hin các thu tic däng k' cu trñ, 
Cap Can ClxâC cong dan thông qua djCh viii cong trrc tuyn. 

(Kern theo danh myc 21 djch vy cong trl!c tuyén m&c tç5 4, 9 djch vy cong 
trc tuyn mic d3 3 thu3c linh vi!c d'áng kj quán lj cu tri và cdp Can cu'&c 
cOng dan cung ccp trên Cng djch vy cOng Bó COng an nàm 2022). 

No'inhin: 

- Nhir trên; 

- CT, các PCT UBND tiiih; 

- Dài PTTH tinh, Báo BR-VT (dé p/h); 

- Lmi: VT, NC,CAT. 
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