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  SỞ LAO ĐỘNG  Độc lập – Tư do – Hạnh phúc 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  

Số:            /TB-SLĐTBXH     Trà Vinh, ngày     tháng  4  năm 2020 
      

 

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 Lao động – Thương binh và Xã hội 

 

 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; Kế hoạch hành động số 39/KH-UBND ngày 10/5/2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Công văn số 880/UBND-THNV ngày 17/3/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.  

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

kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân và doanh 

nghiệp khi thực hiện các dịch vụ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết 

của đơn vị, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo đến tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp một số nội dung như sau: 

1. Kể từ ngày 20/5/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tăng 

cường thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành 

chính trực tuyến thuộc lĩnh vực lao động – người có công và xã hội trên cổng dịch 

vụ công của tỉnh (http://dichvucong.travinh.gov.vn).  

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khuyến khích các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, hạn chế nộp trực tiếp hoặc gửi qua 

đường bưu điện để giảm chi phí phát sinh cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các tổ chức, 

cá nhân, doanh nghiệp liên hệ số điện thoại (02943.3826667) gặp công chức phụ 

trách tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được 

hướng dẫn, giải đáp.  

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp được biết, để phối hợp tổ chức thực hiện./. 

   

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Trung tâm PVHCC (p/h);                  
- UBND huyện, TX, TP (p/h); 

- UBND xã, phường, thị trấn (p/h); 

- Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Đăng trang thông tin điện tử của Sở;                
- Lưu: VT.                Nguyễn Văn Út 

http://dichvucong.travinh.gov.vn/
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