
 

 
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:         /SCT-VP 
V/v tiếp tục tuyên truyền sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ 

bưu chính công ích để giải quyết 

thủ tục hành chính            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

   Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 4 năm 2020 

 
 

Kính gửi:   

                - Phòng Kinh tế, Kinh tế Hạ tầng, Quản lý Đô thị và Kinh  

                  tế các huyện, thị xã, thành phố; 

                           - Các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính lĩnh  

                             vực Công Thương. 

         

Ngày 12/3/2020, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 300/SCT-

VP về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính 

công ích để giải quyết TTHC, trong đó: đề nghị Bưu điện tỉnh, Phòng Kinh tế, 

Kinh tế Hạ tầng, Quản lý Đô thị và Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tăng 

cường phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn để tổ chức, cá nhân tiếp cận sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC, 

đồng thời đăng tải trên website http://socongthuong.hatinh.gov.vn để tổ chức, 

cá nhân biết, thực hiện. 

Để tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, 

chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-

19; Thông báo Kết luận số 1103 -TB/TU ngày 15/3/2020 của Thường trực Tỉnh 

ủy về tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Kế hoạch 

số 110/KH-UBND ngày 28/3/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển 

khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 

1975/UBND-PC1 ngày 30/3/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo, 

điều hành trực tuyến, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công 

ích trong giải quyết TTHC ứng phó kịp thời với diễn biến dịch Covid-19. Sở 

Công Thương khuyến khích và đề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải 

quyết thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết 

http://socongthuong.hatinh.gov.vn/


2 

 

của Sở, thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử thông qua Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 hoặc dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện đến địa chỉ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - số 02A đường Nguyễn Chí Thanh, 

thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Đề nghị Bưu điện tỉnh, Phòng Kinh tế, Kinh tế 

Hạ tầng, Quản lý Đô thị và Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phối 

hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cá nhân biết, sử dụng. 

Sở Công Thương mong tiếp tục được sự quan tâm và phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đảng ủy Khối các CQ và DN tỉnh (để b/c); 

- Sở TT&TT (để phối hợp); 

- Báo Hà Tĩnh (để phối hợp); 

- Đài PT và TH tỉnh (để phối hợp); 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Đăng tải website Sở Công Thương; 

- Lưu: VT, VP.
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Võ Tá Nghĩa 
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