
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:          /TB-SGTVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày       tháng 12 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận lại hồ sơ  

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

 

 Thực hiện Thông báo số 373/TB-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh 

Phú Yên Về việc tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 

Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp 

biết, phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

- Thực hiện tiếp nhận lại hồ sơ và trả kết quả giải quyết thuộc các lĩnh vực 

của Sở Giao thông vận tải qua mạng điện tử tại Cổng dịch vụ công của tỉnh, tại 

địa chỉ: https://dichvucong.phuyen.gov.vn; Cổng dịch vụ công của Bộ Giao 

thông vận tải, tại địa chỉ: https://qlvt.mt.gov.vn; Cổng dịch vụ công Quốc gia, tại 

địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. 

- Trường hợp tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp không thể thực hiện qua 

mạng điện tử, thì nộp hồ sơ và nhận trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Phú Yên (204 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy 

hòa, tỉnh Phú Yên). 

- Đăng ký sử dụng dịch vụ trả kết quả qua đường bưu điện hoặc đến nhận 

kết quả trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Phú Yên.  

- Thời gian thực hiện: từ ngày 04/01/2022.  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để tiếp tục phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong các hoạt động tại Trung tâm, đề nghị các tổ 

chức, cá nhân đến giao dịch tại Trung tâm phải tuân thủ 5K, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong khai báo y tế, tiêm chủng vaccine, sử dụng mã QR… 

Sở Giao thông vận tải Phú Yên thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp biết, phối hợp thực hiện./. 

 
  
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/cáo);  

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- UBND các huyện, Tx, Tp;  

- Báo Phú Yên;  

- Đài PT&TH Phú Yên;  

- Các hiệp, hội DN tỉnh;  

- Các phòng, ban, đơn vị thuôc Sở; 

- Trang thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phương Đông 
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