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THÔNG BÁO 

Về việc hạn chế tiếp nhận mới hồ sơ trực tiếp  

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre 
 

 

Thực hiện Công văn số 1552/UBND-KGVX ngày 31 tháng 3 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 

tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho Nhân dân và công chức, viên chức tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre, tránh lây nhiễm dịch bệnh tại 

công sở, Trung tâm Phục vụ hành chính công thông báo kể từ ngày 01 tháng 4 

đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020 hạn chế tiếp nhận mới hồ sơ trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công, chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ mới cho tổ 

chức, cá nhân trong trường hợp có yêu cầu bức thiết. 

Đề nghị tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ 

công của tỉnh tại địa chỉ www.dichvucong.bentre.gov.vn. 

Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích tại các bưu cục địa phương 

để chuyển đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (đề nghị ghi rõ tên Bộ phận 

Một cửa của Sở, ngành tại Trung tâm cần chuyển đến để giải quyết).  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị tổ chức, cá 

nhân liên hệ công chức, viên chức bộ phận một cửa của lĩnh vực liên quan để được 

hướng dẫn (kèm theo danh sách, số điện thoại bộ phận một cửa). 

Đối với các Sở có từ 02 công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm (như 

Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn, Tư pháp) đề nghị nghiên cứu sắp xếp bố trí giảm chỉ còn 01 người trực 

để tiếp nhận, xử lý công việc; phân công công chức, viên chức liên quan của đơn vị 

tiếp nhận và xử lý hồ sơ do tổ chức, cá nhân nộp qua mạng và qua dịch vụ bưu 

chính công ích theo quy định. Trường hợp cơ quan thực hiện hoàn toàn việc tiếp 

nhận hồ sơ qua mạng có thể không bố trí công chức, viên chức trực tại Trung tâm 

nhưng phải đảm bảo khi có hồ sơ phát sinh trực tiếp tại Trung tâm phải đến xử lý, 

thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 
 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre thông báo để các tổ chức, 

cá nhân biết thực hiện./.  

 

 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh (phối hợp thực hiện); 

- Tổ chức, cá nhân có liên hệ giải quyết TTHC; 

- Báo Đồng Khởi, Đài PTTH Bến Tre (nhờ đưa tin); 

- Bưu điện tỉnh (phối hợp thực hiện); 

- UBND các huyện, thành phố (để biết); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đưa tin); 

- BGĐ Trung tâm PVHCC; 

- CC, VC được cử đến làm việc tại Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lê Hùng Cường 

http://www.dichvucong.bentre.gov.vn/


 

DANH SÁCH 

Công chức, viên chức bộ phận một cửa các sở, ngành  

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bến Tre 

 

Số 

TT 
Đơn vị 

SĐT Bộ phận 

Một cửa   
Công chức liên hệ  

1 Sở Giao thông vận tải 0275.3824.185 

1. Trần Công Phục 

0933.257.277 

2. Nguyễn Thị Thảo Quyên 

0388.926.927 

2 
Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
0275.3511.353 

1. Trần Hoàng Tấn  

0919.089.089 

2. Nguyễn Thị Chính 

0919.547.384 

3 Sở Tư pháp 0275.3827.333 

1. Nguyễn Thị Chuyền 

0965.136.612 

2. Lê Thị Mỹ Trang 

0919.825.050 

4 
Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội 
0275.3817.512 

Phan Thị Ánh Châu 

0986.930.155 

5 Sở Công Thương 0275.3811.501 
Hà Thị Kim Tuyền 

0907.732.327 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0275.3810.673 
Nguyễn Ngọc Trinh 

0915.686.169 

7 Sở Y tế 0275.3827.111 

1. Trần Thị Kim Khoa 

0918.604.051 

2. Nguyễn Thị Luyến Em 

0988.138.123 

8 Sở Giáo dục và Đào tạo 0275.3815.905 
Ngô Thị Tuyết Mai 

0912.243.694 

9 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch 
0275.3838.380 

Nguyễn Thanh Truyền 

0912.227.581 

10 Sở Xây dựng 0275.3822.567 
Nguyễn Thị Hồng Trúc 

0974.105.235 

11 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 
0275.3560.800 1. Lê Thị Thanh Thảo 



0919.240.031 

2. Lương Nguyễn Mộng Vân 

0917.938.778 

3. Lê Thanh Tùng 

0917.677.743 

12 

Nhóm 5 Sở 

BQL Các khu công nghiệp 0275.3817.718 
Hoàng Lê Thanh 

0916.229.079 

Sở Tài chính 0275.3827.555 
Nguyễn Thành Nhân 

0967.890.307 

Sở Nội vụ 0275.3827.222 
Đặng Thị Kim Nương 

0939.891.712 

Sở Thông tin và Truyền thông 0275.3827.444 
Trần Thanh Long 

0914.838.083 

Sở Khoa học và Công nghệ 0275.3601.990 
La Thanh Huỳnh 

0979.318.723 

13 
Trung tâm Phục vụ hành 

chính công 
0275.3828.567  
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