
UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

Số:         /SCT-QLTM6 

V/v tiếp tục thực hiện tiếp nhận, 

giải quyết và trả kết quả TTHC 

bằng hình thức trực tiếp tại Bộ 

phận một cửa các cấp 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

       Kính gửi:  

- UBND huyện, thành  phố, thị xã; 

- Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện 

TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở Công 

Thương. 

 

Thực hiện Văn bản số 3886/UBND-PC1 ngày 18/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình 

thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp; Sở Công Thương thông báo như sau: 

1. Tổ chức thực hiện trở lại việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ 

tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương bằng hình 

thức trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Thời gian bắt đầu 

thực hiện từ ngày 21/6/2021. 

Khi đến giao dịch tại Bộ phận một cửa đề nghị các cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

2.  Đề nghị UBND huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo Phòng Kinh tế/Kinh 

tế hạ tầng phối hợp với các phòng ban liên quan thông báo rộng rãi đến các cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn biết để thực hiện các thủ tục hành 

chính theo quy định. 

Sở Công Thương thông báo cho các  đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp được biết và phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc, Phó Giám đốc Sở 

- Tổ CN TT (đểđăng lênWebsite sở); 

- Lưu: VT, QLTM. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Võ Tá Nghĩa 
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