
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

Số:                /TB-SLĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày          tháng         năm 2021 

                

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành 

chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Đăk Nông thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Thực hiện Công văn số 4195/UBND-NCKSTT ngày 04/8/2021 của UBND 

tỉnh Đăk Nông về việc tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua 

Bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến (có văn bản kèm theo).  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông kính thông báo như 

sau:  

1. Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính 

của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi tắt là tổ chức) và cá nhân thuộc các 

địa phương đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại 

Trung tâm Hành chính công tỉnh Đăk Nông cho đến khi có thông báo mới. 

2. Khuyến nghị các tổ chức và cá nhân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3,4 qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ 

http://dichvucong.daknong.gov.vn để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường 

mạng; Sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ 

tục hành chính.  

3. Mọi thông tin liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương bình và Xã hội tỉnh Đăk Nông trong 

trường hợp cần thiết. Các tổ chức và cá nhân liên hệ trực tiếp Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Đăk Nông để được xem xét, giải quyết hồ sơ, hướng 

dẫn thực hiện theo đúng quy định qua:  

- Số điện thoại của văn phòng Sở: 02613.549.167; Địa chỉ thư điện tử: 

sldtbxh@daknong.gov.vn. 

- Số điện thoại Thanh tra Sở: 02613.544.874  

Vậy, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính thông báo đến các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp và công dân được biết./ 

 
Nơi nhận:                                                                                     

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa, 

- UBND các phường, xã;  

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;  

- Website Sở LĐTBXH; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Sở (thực hiện);  

 - Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

    

 

 

Nguyễn Công Tự 
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