
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 



BQ CONG AN 
CONG AN TNH TUYEN  QUANG 

S& oo /CAT-PCCC&CNCH 
V/v cung cp djch vii cong trxc tuyn rnüc 
do 3, miirc do 4 trên COng djch vi cong B 

Cong an dôi vài các thii tiic hành chInh trong 
linh vrc phOng cháy va chüa cháy 

CQNG HOA xA Hol CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tj  do - Hinh phñc 

Tuyên Quang, ngày A 8 tháng 5 nàin 2022 

KInh güi: 
- Các Si, ban, ngành, doân th tinE; 

- Uy ban nhân dan các huyn, thành ph& 

Thirc hin Quyt djnh s 10695/QD-BCA ngày 25/12/2021 cña B tnrng 
B Cong an ye vic phé duyt Danh miic djch vii cong trô tuyen mirc d 3, mirc 
do 4 cung cap trén Cong djch vi cong B Cong an nàm 2022. Tui ngày 15/5/2022, 
Cong an tinE Tuyên Quang triên khai giãi quyêt các thu tc hành chInh trong linh 
virc phông chãyvà chta cháy trên COng djch vii cong Bô Cong an. 

Cong an tinh Tuyên Quang d nghj các S, ban, ngânh, doàn th tinh, Uy 
ban nhân dan các huyn, thành phô phôi hçip chi dto các ca quan, dan vj, dja 
phucing thông tin, tuyên truyên den các cci quan, doanh nghip, can b, cong 
nhan vién và ngui dan biêt, thirc hiên các thii tiic hành chInh trong linh virc 
phông cháy, chCra cháy trén Cong djch v cong Bt Cong an (co phy. lyc hztó'ng 
dan kern theo). 

Cong an tinh Tuyên Quang trân trong d nghj các S, ban, ngành, doàn 
the tinh, Uy ban than dan cac huyn, thành phô quan tam, phôi hçp thirc hin. 
Trong qua trInh thirc hin nêu có khó khn, vuóng mac dé nghj lien h ye COng 
an tinh (qua Phông Cánh sat phông cháy, chüa cháy và c&u nQn, cz h) dê 
duc hu&ng dân./.P 

No'inhâ,z: 
- Nhi.r trén (dé phôi hcip); 
- Die Giám dôc CAT (âé báo cáo); 
- Cong an các huyn, thành phô; 
- Lisu: VT, PCCC&CNCH. 



PHV LUC 
UC HIEN NOP HO SO' GIAI QUYET THU TVC HANH 
LTNH ViXc PHONG CHAY VA CHU'A CHAY TREN 
ONG DICH VU CONG BO CONG 

an sO'. 4 /5/2022 cüa 
COng an tinh Tuyên Quang) 

Bu'óc 1: Truy cp dja chi htlp://dichvucong.boco'ngan.gov,vpj 

Buâc 2: Np ho so trçrc tuyn 

- Dti vâi 111± vrc PCCC thuc thm quyn giái quyt cüa Phông Cánh sat 
PCCC vâ CNCH - Cong an tinh Tuyên Quang. 

+ Ch9n limb virc thu tiic hành chinh "Phông cháy chfl'a cháy" 
+ Ch9n cp thirc hin "Cp tInh" 

+ Chn co quan thirc hin "Cong an tinh Tuyên Qüang" 

+ Chon "TIm kim" 

+ Ch9n thu tic hành chInh v Phông cháy Va chta cháy cn np h sc. 

- Di vó'i lTnh virc Phông cháy và chüa cháy thuc thm quyn giâi quy& cüa 
Cong an các huyn, thành ph thuc Cong an tinh Tuyên Quang 

+ Ch9n linh c thU tic hành chinh "Phông cháy chü'a cháy" 
. " , ,, + Ch9n cap thirc hiçn Cap tinh 

+ Ch9n cci quan thixc hin "Cong an tinh uyên Quang" 

+ Ch9n cci quan trirc thuc "Cong an huyn/thành phô...." 
" , ...c ,, + Chon Tim kiem 

+ Chon thu tiic hành chInh v PCCC cn nôp h so. 

Lu'u j: DQC các thông tin, hu'óig dn v trinh ty' thwc hiên, thành p1i h so; thai 
hgn giái quyê't, phi và 1phI, ... và xác nhgn, á'n nit "N3p h so" 

BuOc 3: Ch9n trumg hçrp giâi quyt h so 

- Ch9n cci quan giài quy& h so "Cong an tinh Tuyên Quang" 
- Chçn trung hp giài quyk 

Brc 4: Din các thông tin cUa ngui np h so 

Lwu j: ân din dy dz thong tin s din thoai và email d có th nhn du'c 
thông báo ye qua trInh giái quyé't h so qua tin ñ1in hoc thu din t 

Brn9c 5:  Np các thành phn h so theo quy djnh b&ng each tài file bàn chip 
hotc bàn din tU có chLrng thc tài 1iu. 

-L_ .. 



Brncc 6: Xác nhn vic np h so thành cong. 

Lu'u : Ccn ghi igi s h so' và khóa cp nhçt (cac thông tin nay dng thai 
du-crc gi'-i ye email dã dáng k) cüa ngithi n3p ho so') d phyc vy cp nht, hO 
sung h so' theo yêu ccu cza 11(5 ph(5n rn(5t tha và tra ci'cu qua trinh giái quyê't h 
so'và ké'tquágiáiquyéthOso'. 
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