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THÔNG BÁO
Về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ
bưu chính công ích để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của
Sở Khoa học và Công nghệ
Nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của vi rút Corona gây ra (COVID-19) trên địa bàn tỉnh Gia Lai, hạn chế tối đa việc tập
trung đông người; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai khuyến khích tổ chức, cá
nhân đăng ký giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực khoa học và công nghệ qua
hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích; cụ thể
như sau:
1. Đăng ký giải quyết trực tuyến các TTHC lĩnh vực khoa học và công nghệ tại
Cổng Dịch vụ công tỉnh Gia Lai (tại địa chỉ http://dvc.gialai.gov.vn).
Để việc đăng ký được thuận lợi, đề nghị xem hướng dẫn đăng ký dịch vụ công
trực tuyến, truy cập: http://dvc.gialai.gov.vn/gioi-thieu.
2. Khuyến khích tổ chức, cá nhân tra cứu kết quả giải quyết TTHC trên ứng dụng
ZALO – tại trang “Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai” – phần “Tra cứu”.
3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng ký gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
4. Quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nếu có khó
khăn, vướng mắc, đại diện tổ chức, cá nhân liên hệ đơn vị, cá nhân sau để được hỗ trợ,
hướng dẫn:
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ (điện thoại:
0965913944).
- Bà Nguyễn Thị Hoài Tân, cán bộ đầu mối của Sở Khoa học và Công nghệ, điện
thoại: 0907999715./.
Nơi nhận:
- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP thuộc tỉnh;
- Các cơ sở tiến hành CVBX trong y tế thuộc
tỉnh;
- Các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trang Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Lưu Trung Nghĩa

Ký bởi:
Sở Khoa
học và
Công nghệ
Cơ quan:
Tỉnh Gia
Lai
Ngày ký:
01.04.202
0 08:48:11
+07:00

