
UBND TINH TUYEN QUANG 

S VAN HOA, THE THAO 
vA DU LCH 

S: /SVHTTDL-VP 
V/v cung cp djch v1i cong trrc tuyên 
mirc d 3, mi'rc d 4 trén Cong djch vii 
cOng B Cong an dôi vi các TTHC 

trong linh vrc phOng cháy và chüa cháy 

CQNG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 5 näm 2022 

KInh gui: 
- Các phông chuyên mon thuc Si; 
- Các do'n vi sir nghip triIc thuc Si; 
- Cácphông Van hoá và Thông tin; Trung tam Van hoá, 
Truyên thông và The thao huyn, thành phô. 

Theo d ngh cUa Cong an tinh ti Van bàn s 2827/CAT-PCCC&CNCH 
ngày 19/5/2022 v vic cung cap djch vii cong trirc tuyên mirc d 3, muc d 4 trên 

Cng djch vii cong B Cong an di vui các thu t1ic hành chInh trong linh virc 

phông cháy và chüa cháy, 

S VAn hoá, Th thao Va Du ljch yêu cu các Ca quan, dan vj có ten ti mc 

"kInh gii" cAn cir chirc nAng, nhim vi thrc hin cOng tác tuyên truyn, ph bin 
dn toàn th can b, dãng viên, cOng chüc viên chirc, ngr?i lao dng và Nhân dan 
trên dja bàn ni dung hithng dn thirc hin np h so giãi quy& thu tiic hành chInh 
trong 1mb virc phông cháy, chua cháy trên djch vi cOng B Cong an ('cófile phy 

lyc hu'ó'ng dJn gi'ci kern). 

D nghj các ca quan, dan vj chü dng trin khai thirc hin và báo cáo kt 

qua v Sâ VAn boa, Th thao và Du ljch trong báo cáo djnh k'./. 

Noi nhân: 
- NhLr trén (thisc hen); 
- Cong an tinh; 
- Lãnh do SO; 
- L.ru VT; VP(Huy) 

KT.GIAMDOC 
PHO GIAM DOC 

LêThanhSon 
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