
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 
  

Số:             /SDL-VP 
V/v triển khai Quyết định số 

2602/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT về việc 

phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính được sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Du lịch tỉnh BR-VT. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                             

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2022 

        Kính gửi: 

            - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

             - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Du lịch tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính;   

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 kèm theo Phụ lục quy 

trình nội bộ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Du lịch tại địa chỉ: 

http://sodl.baria-vungtau.gov.vn 

Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo đến các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp có liên quan biết, thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nội vụ; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- VP Sở (đăng tải website Sở); 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

 

Trịnh Hàng 
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