
 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:            /SGTVT-VP 
 

V/v lấy ý kiến đóng góp của các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân về 

việc giải quyết thủ tục hành chính 

của Sở Giao thông vận tải 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày         tháng 9 năm 2021 

           

        Kính gửi: 

   - Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

              - Các tổ chức, cá nhân có liên quan.  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu năm 2021; 

Theo Kế hoạch số 3030/KH-SGTVT ngày 10/9/2021 của Sở Giao thông 

vận tải về khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ 

hành chính công năm 2021. 

Để tổng hợp được ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân về quy trình, thủ tục hành chính và tác phong làm việc của công chức Sở 

Giao thông vận tải trong thời gian qua; 

Sở Giao thông vận tải gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân 

Phiếu thăm dò ý kiến (có đính kèm theo). 

Sở Giao thông vận tải rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân. Các ý kiến xin gửi về Sở Giao thông vận tải 

trước ngày 10/10/2021. 

  

Phiếu thăm dò ý kiến của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xin 

vui lòng gửi về Sở Giao thông vận tải, số 198 Bạch Đằng, phường Phước 

Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

- Hoặc vui lòng gửi vào Email: sogtvt@baria-vungtau.gov.vn 

 

Trân trọng./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP Sở (t/hiện, t/hợp b/cáo); 

- Các phòng QLKC, QLVT (p/hợp t/hiện); 

- Cảng vụ ĐTNĐ tỉnh (p/hợp t/hiện); 

- Trung tâm Đăng kiểm PTGTVT (p/hợp t/hiện); 

- Đăng trên Website Sở (ô. Tuấn IT t/hiện); 

- Văn thư gửi cho cả Danh sách kèm theo; 

- Lưu: VT, VP. P-PC (03b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thượng Chí 
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