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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /TB-SCT Lạng Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính  

trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19 

 

Thực  hiện kết  luận của  Thủ tướng  Chính  phủ tại  cuộc  họp Thường  trực 

Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 ngày 15/4/2020; Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt 

cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của  Thủ tướng  Chính  phủ về thực  hiện  các  biện  pháp  cấp  bách  phòng,  

chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc quyết  liệt  thực  hiện đợt cao điểm  phòng,  chống  dịch  COVID-19. Sở Công 

Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo: 

1. Tiếp tục tạm dừng việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trực tiếp tại bộ phận Một cửa của Sở Công Thương (Quầy số 06, Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh) đối với tổ chức, cá nhân nhằm phòng chống dịch 

COVID-19 đến hết ngày 22/4/2020. 

2. Các nội dung khác, tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 40/TB-SCT ngày 

01/4/2020 của sở Công Thương về việc Về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ 

chức và cá nhân biết để tiện liên hệ công tác./. 

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

- UBND các huyện, Thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công (P/h); 

- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn; đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, VP(NTA). 

 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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