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THÔNG BÁO 

V/v tiếp nhận lại hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên 
 

Thực hiện Thông báo số 373/TB-UBND ngày 27/12/2021 của UBND tỉnh về 
việc tiếp nhận lại hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Sở Nội vụ 

thông báo đến các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân như sau: 

1. Từ ngày 04/01/2022, Sở Nội vụ thực hiện tiếp nhận lại hồ sơ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh (số 204 Trần Hưng Đạo, phường 4, thành phố Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên). 

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên 
cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ http://congdichvucong.phuyen.gov.vn; nộp hồ sơ và 
nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Trung tâm phải tuân thủ 
nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch Covid-19, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

khai báo y tế… 

Sở Nội vụ trân trọng thông báo để các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ 

chức, cá nhân biết, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Phòng nội vụ các  huyện, TX, TP; 
- GĐ, các PGĐ SNV;  
- Các phòng, ban, trung tâm của SNV; 

- Lưu: VT, CCHC. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

Bùi Trọng Lân 
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