
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ DU LỊCH 
  

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

2139/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                             

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2022 

        Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Sở Du lịch nhận được Công văn số 1548/STTTT-VTCNTT ngày 

19/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc khẩn trương triển khai 

thực hiện Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh. Sau khi rà soát, Sở Du lịch có ý kiến như sau: 

1. Về việc công bố, công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong 

nội bộ các cơ quan nhà nước phải thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực 

tuyến, không tiếp nhận và giải quyết bằng hình thức trực tiếp: 

Sở Du lịch đã ban hành Văn bản số 814/SDL-VP ngày 19/05/2022 về 

việc tăng cường thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành 

chính nội bộ cơ quan nhà nước đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công tỉnh. 

2. Về việc thành lập Tổ hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến:  

Sở Du lịch đã ban hành Văn bản số 2786/SDL-VP ngày 23/09/2022 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. 

(Đính kèm các văn bản) 

Sở Du lịch có ý kiến như trên để Sở Thông tin và Truyền thông tổng 

hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
 

 

Trịnh Hàng 
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