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THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

 Thực hiện Kế hoạch hành động số 39/KH-UBND ngày 10/5/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của 

Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai 

đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025, 

 Để nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều 

kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các dịch vụ thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, tiết kiệm thời gian, 

giảm chi phí, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các tổ chức, cá nhân như sau: 

 Kể từ ngày 16/3/2020, ngoài việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi của Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh và qua Dịch vụ Bưu chính, Sở Khoa học và 

Công nghệ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Cổng dịch vụ công trực 

tuyến của tỉnh áp dụng mức độ 3,4 đối với 44 thủ tục hành chính (đính kèm Danh 

mục thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4) tại địa chỉ: 

http://dichvucong.travinh.gov.vn để nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn. 

 Điện thoại hỗ trợ: (0294) 3826667 gặp công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến tổ chức, cá nhân được biết để thực 

hiện./. 
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