
 
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến 
 đối với hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Nội vụ 
 

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.  

Nhằm thực hiện có hiệu quả các yêu cầu, biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. Sở Nội vụ tỉnh 
Trà Vinh trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân một số nội 

dung sau: 

1. Sở Nội vụ tăng cường thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và thủ tục hành 

chính trực tuyến đối với hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

(https://dichvucong.travinh.gov.vn) hoặc qua Hệ thống Quản lý văn bản và 

điều hành iOffice của tỉnh: 

- Đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ 
(đính kèm Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính) : đề  nghị  gửi  trực tuyến  trên 
Cổng dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.travinh.gov.vn). 

- Đối với các hồ sơ, văn bản hành chính không thuộc Danh mục thủ tục 

hành chính nhưng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ: đề nghị gửi qua 
Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành iOffice của tỉnh. 

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực 

tuyến thông qua địa chỉ Cổng dịch vụ công của tỉnh hoặc qua Hệ thống Quản lý 
văn bản và điều hành iOffice, hạn chế việc nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường 

bưu điện, giúp cho việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu 
quả, đồng thời giảm chi phí phát sinh cho các tổ chức, cá nhân. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ 
chức, cá nhân phản hồi qua số điện thoại: 0939241000 (đồng chí Nguyễn Thị 

Dung) để được tư vấn, hỗ trợ. 

Sở Nội vụ thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc; 
- Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, TX,TP; 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; 
- Lưu: VT, VP. 
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