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THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 

4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã thực hiện tiếp nhận hồ sơ 

trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

 

  
 

Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền 

giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa 

bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 2139/QĐUBND ngày 03/8/2022 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến cho các cơ quan hành chính cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2022.  

Căn cứ Thông báo số 8795/TB-UBND ngày ngày 23/8/2022 của UBND 

huyện Long Điền về việc công khai danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp  huyện, cấp xã thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, doanh thực hiện các dịch vụ 

công trực tuyến, UBND xã Tam Phước thông báo như sau: 

1. UBND xã Tam Phước công khai Danh mục các dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã thực hiện tiếp nhận 

hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh (tại địa chỉ: 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn), cụ thể như sau: 

+ Cấp xã: 122, trong đó: 39 dịch vụ công mức độ 3; 83 dịch vụ công mức 

độ 4. 

 (đính kèm Danh mục dịch vụ công trực tuyến cấp xã). 

2. Căn cứ nội dung điểm 1 Thông báo này, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả xã thực hiện công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại địa phương mình được tích hợp trên 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 

3. Giao Công chức Văn phòng – Thống kê  tham mưu UBND xã đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền để khuyến khích thúc đẩy doanh nghiệp, người 

dân tăng cường nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

của tỉnh, đảm bảo số lượng giao dịch phát sinh đạt tỷ lệ theo quy định. 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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UBND xã Tam Phước thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ 

chức, cá nhân và người dân trên địa bàn huyện biết, phối hợp thực hiện theo quy 

định./. 

  

Nơi nhận: 
- UBND huyện (báo cáo); 

- Phòng Nội vụ (báo cáo) 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã (báo cáo); 

- UBMTTQ VN và các đòan thể xã; 

- Chủ tịch + các PCT.UBX; 

- Các Công chức chuyên môn; 

- Các Ban ấp; 

- Bộ phận TN&TKQ xã (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
     

     

Trần Thanh Hồng 
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