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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện TTHC qua hình thức  

trực tuyến, bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 

 

Thực hiện Công văn số 2395/UBND-NC ngày 02 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức người lao động làm việc trong 

tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.  

Căn cứ Công văn số 895/VPUB-HCC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến, 

bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch Covid-19, để góp 

phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho người dân và 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi thực hiện các dịch vụ công do Sở Khoa học và Công 

nghệ cung cấp. Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân khi 

thực hiện các thủ tục hành chính do Sở cung cấp từ trực tiếp chuyển sang thực hiện tiếp 

nhận thủ tục hành chính trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (thực hiện trả 100% 

hồ sơ giải quyết TTHC qua bưu chính công ích) kể từ ngày 02/6/2021 đến khi có thông 

báo mới. 

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ xin cung cấp 

đến tổ chức, cá nhân các thông tin sau: 

- Địa chỉ nộp hồ sơ trực tuyến: dichvucong.binhduong.gov.vn. Riêng thủ tục hành 

chính Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: vnsw.gov.vn.  

- Số điện thoại hỗ trợ, tư vấn: 

+ Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ: 0274.3822924 hoặc 

0917223299 (đ/c Nguyễn Minh Thông); 

+ Bộ phận Một cửa của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 0274.3897321 

hoặc 0902413314 (đ/c Dương Minh Đức). 

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở trả kết quả qua bưu chính công ích. 

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận: Q. GIÁM ĐỐC  
- Trung tâm Hành chính công; 

- BGĐ Sở; 

- BBT Website của Sở; 

- Các phòng, đơn vị (để t/b tổ chức, cá nhân); 

- Lưu: VT, VP (Th). 

 

 

 

 Nguyễn Việt Long 
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