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THÔNG BÁO
Về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và dịch vụ
bưu chính công ích để giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của
Sở Xây dựng

Thực hiện Công văn 659/UBND-KGVX ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về việc tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4,
phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Văn bản 1045/VPNC ngày 31/3/2020 về đảm bảo tiến độ xử lý công việc đáp ứng yêu cầu lãnh đạo
điều hành trong thời gian thực hiện Công điện số 04/CĐ-UBND.
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 Xây dựng khuyến khích tổ chức, cá nhân đăng
ký giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây
dựng qua hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính
công ích; cụ thể như sau:
1. Các tổ chức, cá nhân xem hướng dẫn và đăng ký tài khoản giao dịch giải
quyết TTHC trực tuyến tại cổng DVC tỉnh Gia Lai và cổng DVC Quốc gia tại địa
chỉ http://dvc.gialai.gov.vn. và http://dichvucong.gov.vn.
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. Tất cả các thủ tục hành chính thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng đều thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
4. Quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến 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:
- Ông Trần Quang Chung: Công chức hướng dẫn tiếp nhận và trả kết quả
của Sở Xây dựng, điện thoại: 0934.113.119
- Bà Nguyễn Thị Ngân: Nhân viên bưu điện, phụ trách tiếp nhận và trả kết
quả các TTHC của Sở Xây dựng, điện thoại: 0901.909.767

- Ông Lê Công Nguyên – Phó Chánh Văn phòng, Sở Xây dựng, điện thoại:
0942.907.907./.
Nơi nhận:
- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP thuộc tỉnh;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trang Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP.
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