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1ND-VP

V/v tm dung tip nhn h so, trá
kêt qua theo hInh thüc tr'grc tiêp
dôi vâi các thu tijc dâ cung iirng
mirc d 3, 4 tti Trung tam Phijc
v1i hành chInh cong dê phông
chông djch bnh COVID- 19
HOA TOC
KInh giri:
- Các sâ, ban, ngành;
- Cong an tinh;
- Bâo him xâ hôi tinh;
- UBND các huyn, thj xâ, thành ph
- Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh;
- Báo Ba Rja — VUng Thu.
Xét d nghj cüa Chánh Van phông UBND tinh ti van bàn s 200/VPTTPVHCC ngày 04/6/2021 ye vic dê xuât t.m dimg tiêp nh.n ho so, trã kêt qua
theo hInh thirc trrc tiêp dôi vth cac thu tiic dã cung 1mg m1rc d 3, 4 ti Trung
tam Phiic vii hành chInh cong dê phông chông djch bnh COVID-19, Chü tjch
UBND tinh có ' kiên chi dao nhu sau:.
1. Ké ttr 07 giô' 30 ngày 08/6/2021, Trung tam Ph%lc v hành chInh cong
ttm thi düng tiêp nhn ho so, trã kêt qua theo hInh thüc trirc tiêp dôi vói các thu
tiic hành chInh cia duxçic cung ung trçrc tuyên müc d 3, 4 trên Cong djch vi cOng
cüa tinh tti dja chi http ://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.
2. DM vyi các thu mc hành chInh chua du'çc cung irng djch vii cOng mirc
d 3, 4: To chüc, Ca nhân can däng k truc qua so din tho.i 02543 .515.555 vi
Trung tam Phiic v1i hành chInh cOng dê bô trI nhân içrc, thui gian hçp 1 tiêp
nhn ho so, trà kêt qua, tránh tp trung dông nguui cüng thui diem. Ngoài ra, to
chuc, Ca nhân có the lien h các diem giao djch cüa Bixu din dê np ho so, nhn
kêt qua dôi vi các thu tiic cia dugc quy djnh.
3. Giao Trung tam Phçic vii hành chInh cOng cong khai danh mvc các thu
tic hành chInh cung irng muc d 3, 4; danh miic thu tVc cung ung qua djch V
buu chInh cOng ich dê to chüc, cá nhân biêt. Phân cong ljch trijc luân phiên dOi
vth cOng chuc, vienchuc chuyên trách, bit phái dê tiêp nhn các ho so trrc tiêp,
tu van, huóng dan tO chü'c, cá nhân thirc hin däng k ho so trirc tuyên.
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4. Giao Sâ Thông tin và Truyn thông phân cOng cOng chirc, viên chrc
trirc thuô'ng xuyên de ho trçi các ccx quan, don vj trong vic tiêp than, luân
chuyên, giãi quyêt ho so tiêp nhn tryc tuyên trên h thông mOt cUa din tCr tinh.
5. Các sâ, ban, ngành:
a) Chi do cong chirc mOt cra, Cong chixc, viên chüc chuyên môn, nghip
vij thirc hin nghiêm tüc V1C tiêp nh.n, giãi quyêt ho so trilC tuyên; dam báo
không ün tàC COng vic, giái quyêt kjp thai hO so Cüa tO Ch'LC, Ca nhân.
b) Cong an tinh CO phuang an chuyn trá k& qua giãi quyt Cfl C1XfC COng
dan cho COng dan thông qua h thông cong an CáC x, phix?ng, thj trân dê tránh
vic ngithi dan tp trung ti Trung tam PhJ1C vi hành chInh cong.
c) D6i vâi Các h s da CO k& qua giãi quy&: Các sâ, ban, ngành lien h
thông báo, khuyên khIch to chirc, Ca nhân di thai gian den nhn kêt qua ho.c dê
nghj chuyên ket qua den dja chi däng k thông qua djCh vi buu chInh cong Ich
6. Buu din tinh chi dao vic phân cOng, b trI nhân içrC dU näng 1'IrC, trInh
d dê tu van, tiêp nhQn ho so vâ trã kêt qua theo yêu câu cüa to ChC, cong dan
theo danh mvc dà ducic UBND tinh phê duyt.
7. Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo Ba Rja — VUng Tàu, UBND
CáC huyn, thj xa, thành phO, các to chc ho tr doanh nghip theo ChÜC nãng,
nhim vii duqC giao to Chüc thông tin, tuyên truyên dê CáC to chic, cá nhân biêt
và thçrc hin; khuyen khICh to Chlrc, cá nhân nêu khOng thrc sir Cap thiêt thI tm
thxi chua lien h trrc tiêp vâi Trung tam PhVC vii hành ChIflh Cong dê giâm tâi
nguy ccx lay lan dCh bnh.
D nghj các ccx quan, don vi khn tnro'ng thirc hin./.

No'! nhân:
- Nhu trên (dê tlh);
- Thumg trrc Tinh iy (de báo cáo);,
- TI'r HDND, UBMTTQVN tinh (dê báo cáo);
- ChU tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh (b/c);
- VCCI VT; Trung tam XTDT - TMDL tinh;
- Lixu VT, MC 1.

