
 

UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO 
VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     
Số:        /SVHTTDL-VP 

V/v thực hiện TTHC tại Trung tâm Phục vụ  
hành chính công tỉnh Tuyên Quang và triển khai  

thực hiện tiếp nhận xử lý hồ sơ trực tuyến và 
 sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 

Tuyên Quang, ngày 29 tháng 10 năm 2021 

 

Kính gửi:  
- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. 

 

 Căn cứ Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang; Quyết định 

số 1634/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện Tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Tuyên Quang. 

Để đảm bảo cho các tổ chức, cá nhân kịp thời cập nhật thông tin về việc 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo tới các tổ 

chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch như sau: 

 Kể từ ngày 01/11/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên 

Quang đi vào hoạt động, vì vậy toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được tiếp nhận và 

trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (địa chỉ số 609, đường 

Quang Trung, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 100% 

thủ tục hành chính chính mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Sở qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận và trả kết quả 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

  Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm thông tin tới các tổ chức, 

cá nhân thực hiện thủ tục hành chính biết, thực hiện. Văn phòng Sở niêm yết 

công khai văn bản này tại trụ sở cơ quan đồng thời đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử của Sở để các tổ chức, cá nhân biết thực hiện. 



 Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị  

liên hệ: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số điện thoại 

02073.818.455, di động 0973.707.983 (gặp đồng chí Vũ Thị Ngọc Hà) để được 

hướng dẫn, giải đáp. 

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, VP (Hà). 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Âu Thị Mai 
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