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Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình nhận được Công văn số 5155/CAT-

PC07 ngày 04/10/2022 của Công an tỉnh về việc thực hiện giải quyết hồ sơ trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (đính kèm văn bản). 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành thuộc 

huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và đề nghị Mặt trận, đoàn thể huyện 

tuyên truyền, phổ biến, quán triệt để cán bộ công chức, viên chức, người dân và 

doanh nghiệp biết, sử dụng các Dịch vụ công, trong đó thực hiện việc giải quyết 

hồ sơ thủ tục hành chính về PCCC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công 

an theo hướng dẫn của Công an tỉnh tại Công văn trên. 

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin và Thể thao huyện: tuyên truyền, phổ biến rộng rãi lợi ích, cách sử 

dụng các Cổng Dịch vụ công trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

bằng nhiều hình thức đa dạng để các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện biết, 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP, CV; 

- Lưu VT, NC. Tiên 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mai Văn Vụ 
 

 

 

 

 

 

V/v: triển khai thực hiện giải 

quyết hồ sơ trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công Bộ Công an 
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