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THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp  

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng 
 

 

Thực hiện Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 t rong t rạng 
thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Phục vụ hành ch ính công 

thông báo: 

1. Trung tâm thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả hồ sơ thủ tục 

hành chính theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm, kể từ ngày 17/9/2021. 

2. Tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung 

tâm phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch  theo thông điệp 5K của 

Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).  

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến  thông qua 

Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công của t ỉnh  

(https://dichvucong.soctrang.gov.vn), hệ thống dịch vụ công chuyên ngành (đăng ký 
doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội,...); hoặc liên hệ Bưu điện gần nhất để nộp hồ sơ và nhận  

kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính .  

Địa chỉ Trung tâm: Số 19 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng; số điện thoại: 02993.879.789.  

4. Công chức một cửa các sở ngành được cử đến làm việc tại Trung tâm t rực tại 

quầy để tiếp nhận, hướng dẫn và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.  

           Trung tâm thông báo đến các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan được biết và 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- CTUBND tỉnh (để b/c);  
- CVP, các Phó CVP UBND tỉnh; 
- Các Sở, ngành tỉnh; 
- Công an, BHXH tỉnh; 
- Bưu điện tỉnh; 
- CCMC làm việc tại Trung tâm; 
- Đăng Cổng TTĐT tỉnh;  
- Đăng Cổng TTĐT VP, Zalo của TT; 
- Thông báo niêm yết tại Trung tâm; 
- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

 
Nguyễn Trọng Sơn 
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