
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:               /SDL-VP 

V/v cử thành viên tham gia  

Tổ hướng dẫn thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến tại Trung tâm  

Phục vụ hành chính công. 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Sở Du lịch nhận được Văn bản số 1168/VP-TTPVHCC ngày 16/9/2022 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cử thành viên tham gia Tổ hướng 

dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Sở Du lịch có ý kiến như sau:  

Hiện nay, Sở Du lịch đã phân công, biệt phái 01 công chức tham gia thực 

hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Tuy 

nhiên, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính của Sở Du lịch không nhiều (từ đầu 

năm 2022 đến nay chỉ nhận được 33 hồ sơ). Ngoài ra, công chức tham gia thực 

hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là 

người có kinh nghiệm trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Với tình hình công việc thực tế hiện nay, Sở Du lịch cử công chức tiếp 

nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực tiếp tham 

gia Tổ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, cụ thể:  

- Họ và tên: Nguyễn Chí Thành 

- Chức vụ: chuyên viên Văn phòng 

- Số điện thoại: 0908901329 

Sở Du lịch kính gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu:VT,VP. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hàng 
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