
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ  NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SNN-VP Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 
 

V/v  tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch 

vụ bưu chính công ích phòng tránh dịch 

bệnh Covid - 19 

 

                                          
 

Kính gửi:   Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 
 

Thực hiện Công văn số 310/STTTT-BCVT ngày 04/3/2020 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc v  tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phòng tránh dịch bệnh Covid-19. 

Nhằm hạn chế tập trung nơi đông người để thực hiện các TTHC, góp phần 

tiết kiệm thời gian, chi phí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và 

doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện TTHC. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng, ban, đơn vị thực hiện một số 

nhiệm vụ như sau:  

1. Tiếp tục phối hợp với Bưu điện các cấp thực hiện các biện pháp tuyên 

truyền, phổ biến chính sách ưu đãi trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh Covid - 19 nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường thực hiện 

nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ BCCI và nhận kết quả 

TTHC qua dịch vụ BCCI. 

2. Tăng cường thông tin tuyên truyền đến các cá nhân, tổ chức và quần 

chúng nhân dân biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ BCCI để giải 

quyết các TTHC thay vì đến trực tiếp cơ quan giải quyết TTHC để thực hiện, 

hạn chế tiếp xúc nơi đông người, phòng tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh 

Covid – 19. (Trong quá trình triển khai thực hiện có thông tin cần trao đổi, đề 

nghị liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Bưu chính, Viễn thông), 

điện thoại: 02053.814.621). 

(Kèm theo Công văn số 152/BĐLS-KHKD và Quyết định 51/QĐ-BĐLS của 

Bưu điện tỉnh về việc điều chỉnh giảm giá cước dịch vụ chuyển trả kết quả giải 

quyết TTHC). 

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện, đảm bảo chất 

lượng theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: (b/c); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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