
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHIÊM HÓA 

 

Số:             /UBND-TM 

V/v tuyên truyền sử dụng Dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3,4 
qua dịch vụ Bưu chính công ích  

thuộc lĩnh vực Công Thương 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Chiêm Hóa, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan, đơn vị, trên địa bàn huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao 

huyện; Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Hội doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa. 

   

Căn cứ Văn bản số 972/SCT-VP ngày 23/8/2022 của Sở Công Thương tỉnh 
Tuyên Quang về việc tăng cường sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và 

tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính 
công ích thuộc lĩnh vực Công Thương. 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành 

chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và việc tiếp nhận, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích, góp phần 

công khai minh bạch và tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ 
tục hành chính thuộc lĩnh vực Công Thương. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị, trong mục kính gửi 

Theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền và phối hợp thông tin, tuyên 
truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đến toàn thể cán bộ và Nhân dân 

trên địa bàn toàn huyện về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích trong lĩnh vực Công Thương bằng việc đăng tải nội dung, tin, bài về dịch vụ 
công trực tuyến và thực hiện nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Các cơ quan, đơn vị và tổ chức cá nhân khi có nhu cầu thực hiện thủ tục 
hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, đề nghị thực hiện 

bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ 
https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn. 

3. Về trả kết quả thủ tục hành chính của Sở Công Thương: Trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính công ích (đối với những thủ tục phát sinh phí, lệ phí, thực hiện 

https://dichvucong.tuyenquang.gov.vn/
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thanh toán trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trực 

tuyến của tỉnh hoặc sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện).  

Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn vướng mắc, đề 

nghị liên hệ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang (Đồng chí Dương Bảo Long, Điện 

thoại 0816.685.668) để được hướng dẫn giải quyết. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, 
Chủ tịch Hội doanh nghiệp huyện Chiêm Hóa triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; (thực hiện) 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Chánh VP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, KTHT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Tân 
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