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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đối với  

các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý  

các KCN và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến  

(Nộp hồ sơ qua môi trường điện tử)   

 

Căn cứ Thông báo số 866/UBND-VP ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Trần Văn Tuấn tại cuộc họp ngày 30 tháng 11 năm 2020 về thực hiện cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh; 

Thực hiện Thông báo số 93/TB-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn 

Tuấn tại cuộc họp nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021; 

Nh m tạo điều kiện thuận l i cho các t  chức, cá nhân khi thực hiện các thủ 

tục hành ch nh tại Ban, Ban Quản lý các KCN thông báo tiếp nhận hồ sơ theo hình 

thức nộp trực tuyến đối với Thủ tục hành ch nh thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Ban, cụ thể:  

Kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2021, Ban quản lý các KCN sẽ tiến hành tiếp 

nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến trên môi trường điện tử đối với 100% thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các KCN (Danh sách thủ tục 

hành chính cụ thể tại: https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/ ). 

 (Đính kèm hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến). 

 

Nơi nhận:       
- UBND tỉnh (Phòng KSTTHC);        

- Sở Nội vụ;  

- Doanh nghiệp KCN tỉnh BR-VT;  

- Trung tâm PVHCC; 

- Các phòng: QLĐT, QLDN, QLQHXD; 

- Bà Lê Thị Huyền Trang;  

- Lưu: VT, Website. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thông 

 

https://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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