
THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính của Sở GTVT  

thực hiện tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên  

Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Thuận 

 

Dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu quan trọng trong 

công tác cải cách hành chính nhằm hướng đến xây dựng nền hành chính hiện 

đại với các phương thức thực hiện thuận tiện, nhanh gọn, hiệu quả và đặc biệt 

là tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính đồng 

thời nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, doanh nghiệp và người dân.  

Triển khai thực hiện Kế hoạch số: 3169/KH-UBND ngày 25/8/2021 và 

các văn bản của UBND có liên quan về triển khai cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 và 4, đồng thời nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải 

cách hành chính, Sở GTVT Bình Thuận thông báo đến các tổ chức, doanh 

nghiệp và cá nhân danh mục thủ tục hành chính (TTHC) của Sở được triển 

khai tiếp nhận trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh 

(danh mục theo phụ lục gửi kèm công văn này). 

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang còn diễn biến phức tạp, việc 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 sẽ tạo điều kiện thuận 

lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nhất là hạn chế việc tập trung 

đông người, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Sở GTVT 

Bình Thuận đề nghị các Ngành, các cấp; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và 

người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT.  

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 

và mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính nêu trên, vui lòng truy cập vào 

trang webiste: http://dichvucong.binhthuan.gov.vn để thực hiện và làm theo 

hướng dẫn. Số điện thoại liên hệ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

GTVT tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: 02523.825165 và số nội bộ: 117. 

Trân trọng ! 

Nơi nhận:                           
- UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị Sở; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP  
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Nguyễn Tấn Lê 

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số: 2541 /SGTVT-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     

  Bình Thuận, ngày 31 tháng 8 năm 2021 
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