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THÔNG BÁO 

Về việc khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4   

 

Thực hiện Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định; 

Sở Văn hóa và Thể thao đang thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4 đối với 66 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi giải quyết trên 

Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định (Danh mục TTHC kèm theo). 

Nhằm thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh trong tình hình 

dịch đang diễn biến phức tạp, hạn chế việc cá nhân, tổ chức tiếp xúc, tập trung 

đông người tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực hiện giải 

quyết các thủ tục hành chính, Sở Văn hóa và Thể thao thông báo như sau: 

 1. Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4 bằng cách 

truy cập Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định theo địa chỉ 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn và làm theo hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến 

để đăng ký nộp hồ sơ. 

2. Sở Văn hóa và Thể thao ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ 

sơ thủ tục hành chính (có danh sách kèm theo) được tổ chức, cá nhân thực hiện 

nộp trực tuyến mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định. Khi đăng ký giải 

quyết TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được tin 

nhắn tự động, thông báo kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua số điện thoại di 

động và thư điện tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến. 

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

rõ, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ ông Tạ Công Châu Hòa, làm việc tại quầy 

số 32 của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - 

Số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn (điện thoại: 0988188004) để được 

giải thích, hướng dẫn chi tiết. 

Sở Văn hóa và Thể thao thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công 

dân phối hợp thực hiện./. 

 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/
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Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh (theo dõi); 

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Báo Bình Định, Đài PT-TH Bình Định; 

- GĐ, PGĐ Sở (b/c); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang web của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ Xuân Chánh 

 

 

 

 

 


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-21T07:32:33+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Mai Ngọc Thinh<thinhmn@svhtt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-07-21T08:40:00+0700


		2021-07-21T08:40:29+0700


		2021-07-21T08:40:52+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-21T09:20:45+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa và Thể thao<vanphong@svhtt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-21T09:20:51+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa và Thể thao<vanphong@svhtt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-21T09:21:02+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Văn hóa và Thể thao<vanphong@svhtt.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




