
 

  UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /TB-SVHTT          Bình Định, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

 THÔNG BÁO  

Công khai Danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến toàn trình  

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao  
 

 

 
 

Căn cứ Quyết định số 3719/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 912 dịch vụ công thực 

hiện trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Bình Định. 

Sở Văn hóa và Thể thao công khai Danh mục 35 dịch vụ công thực hiện 

trực tuyến toàn trình thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể 

thao tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định, địa chỉ 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn. (có Danh mục kèm theo) 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc chưa 

rõ, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên hệ Sở Văn hóa và Thể thao để 

được giải thích, hướng dẫn chi tiết. 

- Địa chỉ: số 183 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.  

- Số điện thoại: 0256.3813888  

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo để các cơ quan, tổ chức và cá nhân biết, 

phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;  

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Tạ Xuân Chánh 
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