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THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn quy trình đăng ký hồ sơ qua môi trường 

trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh 

  

Căn cứ Công văn số 2169/SDL-VP ngày 12/11/2021 của Sở Du lịch tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu về việc hướng dẫn quy trình đăng ký hồ sơ qua môi trường trực 

tuyến; 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện 

Côn Đảo khi nộp hồ sơ, thủ tục hành chính mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu qua môi trường trực tuyến; Ủy ban 

nhân dân huyện thông báo hướng dẫn quy trình thực hiện gồm các bước như sau: 

Bước 1. Truy cập vào trang web http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 

Bước 2. Chọn Tab Đăng lý trực tuyến. 

Bước 3. Chọn Cơ quan quản lý bộ thủ tục hành chính (Sở Du lịch)    Tìm 

kiếm. 

Bước 4. Chọn Thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ.  

Bước 5. Bấm vào Nộp hồ sơ.  

Bước 6. Điền đầy đủ thông tin vào các trường hợp bắt buộc có dấu (*) 

Đồng ý và tiếp tục. 

Bước 7. Đính kèm các thành phần hồ sơ hợp lệ theo quy định      Đồng ý và 

tiếp tục.  

Bước 8. Chọn hình thức nộp hồ sơ; Hình thức nhận kết quả. 

Bước 9. Nhập Mã xác nhận       Bấm Nộp hồ sơ. 

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng điện tử, nếu gặp 

khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá 

nhân liên hệ với công chức Sở Du lịch tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh (quầy 108, số điện thoại 02543. 3515555 – 108) hoặc ông Nguyễn Chí Thành, 

điện thoại 0908901329 để được hướng dẫn./. 

(Kèm theo Công văn số 2169/SDL-VP ngày 12/11/2021 của Sở Du lịch tỉnh) 

 
Nơi nhận:             
- Sở Du lịch tỉnh; 

- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp huyện; 

- Trưởng các Khu dân cư; 

- Đăng Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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