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THÔNG BÁO 

Về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4  

của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 

 

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh 

ban hành “Khung lộ trình cung cấp DVCTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 

2016-2020; 

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 06/9/2017 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực 

hiện tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2017; 

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để 

các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019, 

Thực hiện Văn bản số 8678/UBND-SNV ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018, Sở  Văn hóa và Thể thao công bố 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: 

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-

tuyen/57 

Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 67 

thủ tục (đính kèm danh mục) thuộc các lĩnh vực: Văn hóa và  Di sản Văn hóa (32 

thủ tục), Thể dục thể thao (26 thủ tục), Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình 

(09 thủ tục)  

Sở Văn hóa và Thể thao trân trọng thông báo, giới thiệu dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 của Sở đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân biết và thực hiện./. 
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