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THÔNG BÁO 

Không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính đã  

cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (một phần và toàn trình)  

do các cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trong lĩnh vực văn hóa,  

thể thao, du lịch và gia đình 

 

  Thực hiện Công văn số 4272/UBND-NCKSTTHC ngày 13/12/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường triển khai các giải pháp về ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.  

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo việc  thực hiện không tiếp 

nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã được cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 (một phần và toàn trình) và phí, lệ phí như sau: 

1. Không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với 78 TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 (một phần và toàn trình) được công khai tại Trang thông tin điện tử 

của Sở tại mục Cải cách hành chính: https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/ 

Việc nộp hồ sơ trực tuyến được thực hiện tại Cổng dịch vụ công của tỉnh 

http://dichvucong.binhthuan.gov.vn, Cổng dịch vụ công quốc gia 

https://dichvucong.gov.vn hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử của Sở Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch tại mục Cải cách hành chính 

https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/ để thực hiện, làm theo hướng dẫn. 

2. Đối với 61 TTHC thanh toán trực tuyến phí, lệ phí được công khai tại 

Trang thông tin điện tử của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại mục Cải cách 

hành chính: https://svhttdl.binhthuan.gov.vn/, đề nghị các tổ chức, cá nhân phải 

thực hiện thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. Theo thông tin tài khoản như sau: 

 - Đơn vị có thủ tục cần thanh toán: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 - Địa chỉ: 86 Trần Hưng Đạo, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 - Mã số thuế: 3400521203 

 - Số tài khoản của đơn vị thụ hưởng: 3511.0.1023625 

 - Tên đơn vị thụ hưởng: Kho bạc nhà nước tỉnh, mã số: 1661 

3. Nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, 

chỉ số PAPI, chỉ số SIPAS giai đoạn 2021-2025; nâng cao tần suất sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích trong 

tiếp nhận, trả kết quả giải quyết; hướng đến sự hài lòng của khách hàng với “3 

Không”: Không tiếp nhận hồ sơ giấy; Không gặp mặt khách hàng;  Không thanh 
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toán tiền mặt. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Trung tâm Hành chính 

công tỉnh quan tâm, chỉ đạo Bộ phận “Một cửa” hướng dẫn các tổ chức, cá nhân 

tham gia nộp hồ sơ thủ tục hành chính và nộp phí, lệ phí trực tuyến theo đúng 

quy định, bắt đầu ngày 01/02/2023 trở đi. 

Trong quá trình thực hiện có các vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ số điện 

thoại: 0252.3825165 - số nhánh 109 gặp quầy Tổng hợp 2 tại Trung tâm Hành 

chính công) để được hướng dẫn. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá 

nhân, đơn vị được biết./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:         PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;  

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Website Sở; 

- Phòng Văn hóa, thông tin các huyện thị xã, thành phố;  

- Các tổ chức, cá nhân tham gia nộp hồ sơ và thanh toán phí, lệ 

phí (đề nghị các phòng chuyên môn thông tin);                 
- Lưu: VT, Lan.                                                                                                                                                     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

      Nguyễn Lan Ngọc 
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