UBND TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 382/STTTT-VP

Tiền Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường sử dụng dịch vụ công
trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
trong giải quyết thủ tục hành chính

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Thực hiện Công văn số 1294/UBND-VHXH ngày 27/3/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc tạm ngừng các hoạt động tập trung đông người
để phòng chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan,
đơn vị hạn chế việc thực hiện nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp
tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở.
Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải
quyết của Sở, các cơ quan, đơn vị thực hiện việc nộp hồ sơ thông qua một trong hai
cách sau (Trừ các trường hợp đặc biệt không thể sử dụng 02 cách này):
- Cách 1: Nộp hồ sơ trực tuyến (online) thông qua Cổng dịch vụ công trực
tuyến của tỉnh (https://dichvucong.tiengiang.gov.vn) đối với các thủ tục hành
chính mức độ 3, mức độ 4.
- Cách 2: Gửi hồ sơ và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích
(nộp hồ sơ và nhận kết quả qua bưu điện). Các cơ quan, đơn vị khi gửi hồ sơ qua
Bưu điện vui lòng ghi địa chỉ ngoài bì thư như sau: Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh Tiền Giang - Quầy số 8.
Trong quá trình nộp hồ sơ hoặc có thắc mắc liên quan đến giải quyết các thủ
tục hành chính, các cơ quan, đơn vị vui lòng liên hệ số điện thoại 0273 399 3848 để
được hướng dẫn.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực
hiện tốt các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.
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