
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-VP 

V/v tuyên truyền, hướng dẫn 

thực hiện Dịch vụ công trực 

tuyến cấp hộ chiếu phổ thông 

không gắn chíp điện tử 

Bình Định, ngày       tháng  12  năm 2022 

 Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 

Theo Công văn số 3352/CAT-PA08-Đ1 ngày 01/12/2022 của Công an 

tỉnh về việc phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực 

tuyến cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử trong nước; 

Để góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính 

phủ điện tử của tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại 

của công dân. Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động về thủ tục 

hành chính cấp hộ chiếu trực tuyến trên cổng Dịch vụ công quốc gia để thực 

hiện (trình tự các bước nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu trực tuyến tại Công văn 

số 3352/CAT-PA08-Đ1 ngày 01/12/2022 của Công an tỉnh gửi kèm theo). 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, Văn phòng, 

  Thanh tra Sở Y tế; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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