
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

Số: 1090/UBND-TTHC 
V/v cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng 
Dịch vụ công Bộ Công an đối với 

các TTHC trong lĩnh vực PCCC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chiêm Hóa, ngày 25 tháng 5 năm 2022 

 

 

                 Kính gửi:  

- Công an huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao; 
 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Văn bản số 2827/CAT-PCCC&CNCH ngày 19/5/2022 của Công 

an tỉnh Tuyên Quang về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục hành chính  (TTHC) 

trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thông tin, tuyên truyền đến 

cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp biết, thực hiện các thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy trên Cổng dịch vụ công Bộ 

Công an (có Văn bản số 2827/CAT-PCCC&CNCH của Công an tỉnh Tuyên 

Quang gửi kèm theo). 

2. Giao nhiệm vụ 

2.1. Công an huyện 

 Hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ TTHC trong lĩnh vực 

phòng cháy và chữa cháy trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an khi có nhu cầu 

giải quyết TTHC lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. 

 2.2. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và Thể thao huyện:  

 Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện tài liệu hướng dẫn thực hiện 

nộp hồ sơ giải quyết TTHC trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên Cổng 

dịch vụ công Bộ Công an tạo điều kiện cho người dân, tổ chức trong việc tìm 

hiểu và sử dụng dịch vụ. 

 2.3. Văn phòng HĐND&UBND huyện; UBND các xã, thị trấn 

 Niêm yết công khai tài liệu hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ giải quyết 

TTHC trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy trên Cổng dịch vụ công Bộ Công 
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an tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại huyện, Bộ phận Một cửa các xã, 

thị trấn. 

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện; 
- Các PCT UBND huyện; 
- Như trên (thực hiện); 
- Chánh VP, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, CVTTHC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
Hà Thị Minh Quang 
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