
 

Phụ lục 

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH 

VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ DU LỊCH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2021 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 

____________________________ 

 

1. Thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19  1.010087.000.00.00.H06 

- Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc (Quyết định số 2608/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

Các hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp, nộp trực tuyến và nộp qua dịch vụ bưu chính công ích 

Thứ 

tự 

công 

việc 

Chức danh, vị trí, nội dung công việc 
Thời gian 

thực hiện 
Kết quả/sản phẩm 

Bước 

1 

Công chức một cửa của Sở Du lịch tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ 

sơ, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ 

0,25 ngày 

làm việc 

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả; 

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 

hồ sơ; 

- Hồ sơ của công dân; 

- Sổ theo dõi hồ sơ. 

Bước 

2 

Công chức bộ phận chuyên môn xem xét, thẩm tra, xử lý 

hồ sơ 

0,5 ngày 

làm việc 

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 

hồ sơ. 

- Hồ sơ của công dân. 

Bước 

3 

Lãnh đạo phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, lập danh 

sách, trình phê duyệt kết quả TTHC 

0,25 ngày 

làm việc 

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 

hồ sơ 

- Hồ sơ của công dân. 

- Dự thảo kết quả TTHC 

Bước Lãnh đạo cơ quan ký phê duyệt văn bản trình UBND tỉnh 0,5 ngày - Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 



2 

 

4 xem xét, phê duyệt TTHC làm việc hồ sơ 

- Hồ sơ của công dân. 

- Dự thảo kết quả TTHC 

Bước 

5 

Công chức bộ phận chuyên môn vào số văn bản; chuyển 

hồ sơ, kết quả liên thông đến UBND tỉnh 
0,25 ngày 

làm việc 

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 

hồ sơ 

- Dự thảo kết quả TTHC 

Bước 

6 

Công chức Văn phòng UBND tỉnh xử lý hồ sơ, trình lãnh 

đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh 
01 ngày 

làm việc 

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 

hồ sơ 

- Dự thảo kết quả TTHC 

Bước 

7 

Lãnh đạo UBND tỉnh ký ban hành quyết định phê duyệt 

danh sách và kinh phí hỗ trợ 
0,5 ngày 

làm việc 

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 

hồ sơ 

- Kết quả TTHC 

Bước 

8 

Bộ phận Văn thư Văn phòng UBND tỉnh vào sổ văn bản, 

lưu hồ sơ, chuyển kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Du lịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh 

0,5 ngày 

làm việc 

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết 

hồ sơ 

- Kết quả TTHC 

Bước 

9 

Công chức một cửa của Sở Du lịch tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh xác nhận trên phần mềm một cửa 

thông tin về kết quả đã có tại Bộ phận một cửa; thông báo 

cho công dân đến nhận trả kết quả TTHC.  

0,25 ngày 

làm việc 

 

- Giấy hẹn trả kết quả; 

- Kết quả TTHC; 

- Sổ theo dõi hồ sơ. 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 04 ngày 

làm việc 
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