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THÔNG BÁO
Về việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Ngoại vụ
Thực hiện Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 4/3/2022 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022, hiện nay, tất cả các thủ tục hành
chính của Sở Ngoại vụ đã được tích hợp cấu hình dịch vụ công trực tuyến mức độ
cao trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.
Sở Ngoại vụ thông báo và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trong thực hiện các thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng
dịch vụ công; trình tự nộp hồ sơ trực tuyến; thành phần hồ sơ, thủ tục; hướng dẫn tra
cứu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính được đăng tải đầy đủ trên Cổng dịch vụ công
trực tuyến tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.quangtri.gov.vn và trên chuyên mục Cải
cách hành chính, Trang Thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị, địa
chỉ: http://songoaivu.quangtri.gov.vn.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, kính
đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết
quả của Sở Ngoại vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh để được hướng dẫn,
hỗ trợ (Địa chỉ: Số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị;
điện thoại: 0233.3.636.992).
Sở Ngoại vụ thông báo và rất mong nhận được sự quan tâm của Quý các cơ
quan, địa phương; đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh./
Nơi nhận:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Văn phòng dự án PCPNN;
- Trung tâm PVHCC tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Bộ phận TN&TKQ Sở;
- Lưu: VT, VP.
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