
 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
CN. TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU  

    
 Số:             /TB-BRI Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2022 

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  

trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước   

chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 07/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp vừa phòng, chống dịch bệnh vừa khôi phục và phát 
triển kinh tế - xã hội, từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới, Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (NHNN tỉnh BR-VT) thông 
báo như sau: 

1. NHNN tỉnh BR-VT thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của chi nhánh kể từ ngày 

01/3/2022. 

2. Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết thủ tục hành 

chính tại Bộ phận Một cửa thuộc NHNN tỉnh BR-VT phải đảm bảo tuân thủ các 
quy định về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN tỉnh BR-VT 
thực hiện nộp hồ sơ và nhận trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính. 

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến 
các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan được biết và thực hiện./.  

Nơi nhận:              
- BGĐ CN; 
- Bộ phận Một cửa; 
- Các phòng, ban (t/hiện); 
- T/trực Trang TTĐT CN (đăng tin); 
- Ban quản lý KCN tỉnh (để p/h); 
- Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh (để p/h); 
- Báo BR-VT (để p/h);   
- Lưu: VT, TTKQ&HC.NLTHAO. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
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Lâm Thị Hồng Ngọc 
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