
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NGOẠI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 461/SNgV-VPTTr 
V/v tuyên truyền, hướng dẫn 

thực hiện nộp hồ sơ qua DVC 

trực tuyến mức độ 3 hoặc qua 

dịch vụ BCCI 

 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 7 năm 2021 

          

 
          

Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các tổ chức, cá nhân. 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh 

về công tác cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 

21/12/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền công tác cải cách hành chính tỉnh 

Hà Tĩnh năm 2021; Công văn số 1975/UBND-PC1 ngày 30/3/2020 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường, chỉ đạo, điều hành trực tuyến; sử dụng DVC trực tuyết, 

dịch vụ BCCI trong giải quyết TTHC ứng phó kịp thời với diễn biến dịch 

Covid-19; Kế hoạch số 41/KH-SNgV ngày 18/01/2021 về công tác cải cách 

hành chính năm 2021; Văn bản số 507/STTTT-CNTT ngày 10/5/2021 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai các giải pháp công nghệ 

trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; 

Căn cứ Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại 

vụ được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 

29/6/2021, Quyết định số 3012/QĐ-SNgV ngày 10/9/2020; Sở Ngoại vụ thông 

báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ 

tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Ngoại vụ thực hiện nộp hồ sơ qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 hoặc qua 

dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ 

Bưu chính công ích của Bưu điện Hà Tĩnh đến địa chỉ Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh – số 02A đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khi thực hiện nộp hồ sơ qua mạng 

điện tử thông qua các Dịch vụ công trực tuyến, truy cập vào Cổng Dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh có địa chỉ  http://dichvucong.hatinh.gov.vn hoặc baner Thủ 

tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ 

(https://songoaivu.hatinh.gov.vn); có các danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3 kèm theo. 

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại các lĩnh vực nếu 

có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên hệ 

http://dichvucong.hatinh.gov.vn/
https://songoaivu.hatinh.gov.vn/
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với đồng chí Bùi Hồng Vân – Chuyên viên Trung tâm DTDVĐN (số điện thoại: 

0976.016.505) để được hướng dẫn cụ thể. 

Sở Ngoại vụ thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được 

biết và mong được sự quan tâm, phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

- Các tổ chức đoàn thể; 

- Lưu: VT, VPTTr.
 

               KT. GIÁM ĐỐC 

              PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                 Ngô Thị Hoài Nam 
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DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NGOẠI VỤ 

(Kèm theo Công văn số     /SNgV-VPTTr ngày   /7/2021 của Sở Ngoại vụ) 

 

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ 

1 Cấp Hộ chiếu ngoại giao, Hộ chiếu công vụ (không gắn 

chíp điện tử) 

Mức độ 3 

2 Gia hạn Hộ chiếu ngoại giao/Hộ chiếu công vụ (không 

gắn chíp điện tử) 

Mức độ 3 

3 Cấp Công hàm đề nghị cấp thị thực cho Hộ chiếu công 

vụ/Hộ chiếu ngoại giao 

Mức độ 3 

4 Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Mức độ 3 

5 Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh 

Mức độ 3 
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