
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
     

Số:         /TB-SCT 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày      tháng  6  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính  

tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên. 

 

Thực hiện Thông báo số 156/TBUBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

nhằm góp phần ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm trên địa bàn tỉnh. Sở 

Công Thương thông báo đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết, phối hợp, 

thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Sở Công Thương dừng tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc phạm vi 

quản lý của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày 25/6/2021 

đến khi có thông báo mới. 

2. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu thì nộp hồ sơ qua cổng 

dịch vụ công trực tuyến tỉnh tại địa chỉ https://congdichvucong.phuyen.gov.vn 

hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3.  Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ trả kết 

quả qua đường bưu điện đối với tất cả hồ sơ thủ tục hành chính, không đến nhận 

kết quả trực tiếp tại Sở Công Thương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc, vui lòng liên hệ ngay với 

Văn phòng Sở Công Thương qua số điện thoại: 0257.3841408, 0935523258 

(Đ/c Hiền) để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Rất mong sự ủng hộ, hợp tác của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp./. 

                                                                          

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

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, Tx, TP; 

- Báo Phú Yên; 

- Đài PT&TH Phú Yên; 

- Các hiệp hội, DN tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Ban biên tập Website Sở; 

- Luu: VT, VP, L. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Bích 
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