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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính 

để phòng, chống dịch Covid-19. 

 

Thực hiện công văn số 1216/UBND-NCKSTTHC ngày 01/4/2020 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công 

ích trong giải quyết thủ tục hành chính để phòng, chống dịch Covid-19. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các tổ chức, cá nhân như sau: 

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công đối với 

các thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên 

cổng thông tin điện tử quốc gia thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu 

tư (chi tiết danh mục TTHC theo phục lục kèm theo). 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký trực tuyến các thủ tục hành 

chính trong danh mục trên tại trang thông tin điện tử 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ và https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi và được 

miễn lệ phí đăng ký.  

Nếu cần sự hỗ trợ, hướng dẫn vui lòng liên hệ số điện thoại 0252.3825.165 

số nội bộ 107 (Quầy giao dịch của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành 

chính công). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./. 

Nơi nhận:  
                  - UBND tỉnh (mạng);                         
     - Các Sở, ban, ngành (mạng); 

      - Trung tâm HCC (mạng); 

      - UBND các huyện, thị xã, thành phố (mạng);  

      - UBND các xã (mạng); 

      - Lãnh đạo Sở (mạng);  

      - Các phòng, đơn vị của sở (mạng);  

      - Website sở;  

     - Lưu: VT,VP. T.2b. 
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