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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,
dịch vụ bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
Thực hiện Văn bản số 1045/VP-NC ngày 31/3/2020 của Văn phòng UBND tỉnh
về việc 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 của UBND tỉnh; đồng thời, 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 Nội vụ tỉnh Gia Lai thông báo đến các cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ giải
quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Nội vụ thông qua dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3 và dịch vụ bưu chính công ích (tạm dừng việc nộp trực tiếp tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh), cụ thể như sau:
1. Việc nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết các TTHC lĩnh vực Nội vụ có thể được
thực hiện thông qua các hình thức:
- Đăng ký nộp hồ sơ thông qua 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 hoặc
https://bit.ly/dvcttgl;
- Đăng ký nộp hồ sơ và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Các cá nhân, tổ chức có thể tra cứu kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống
tổng hợp thông tin một cửa tỉnh Gia Lai (tại địa chỉ http://motcua.gialai.gov.vn/) hoặc
trên ứng dụng Zalo (tại Trang “Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai”), mục Tra cứu (xem
hướng dẫn tại địa chỉ https://bit.ly/zlgialai).
3. Quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến nếu có khó khăn, vướng
mắc, các cá nhân, tổ chức liên hệ theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ, hướng dẫn:
- Văn phòng Sở Nội vụ (điện thoại: 0269.3824.405);
- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ (điện thoại: 0949.033.123);
- Ông Giáp Huy Nam, cán bộ đầu mối của Sở Nội vụ (điện thoại: 0914.170.123).

Sở Nội vụ thông báo đến các các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết TTHC
lĩnh vực Nội vụ biết, thực hiện./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Bưu điện tỉnh;
- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc;
- Trang thông tin điện tử của Sở;
- Lưu: VT, VP.
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