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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc triển khai, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Thủ tướng
Chính phủ về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông
tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Công văn số 977/XTTM-QLXT ngày 15/4/2020 của Cục Xúc tiến
thương mại về việc triển khai công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động
xúc tiến thương mại;
Căn cứ Quyết định số 1695/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh
Lai Châu về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Công văn số 3034/UBND-KSTT ngày 27/12/2019
của UBND tỉnh Lai Châu về việc triển khai một số nhiệm vụ trong quá trình vận
hành Cổng Dịch vụ công quốc gia;
Để rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho tổ chức, công dân, Sở Công
Thương đã triển khai cung cấp 01 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 03 thủ tục
hành chính ở mức độ 4, cụ thể như sau:
I. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng
hóa trong nước:
1. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
II. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực Xúc tiến thương mại:
1. Thông báo hoạt động khuyến mại.
2. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại.
3. Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang
tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tất cả các thủ tục hành chính trên, tổ chức, công dân có thể truy cập vào
Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: dichvucong.laichau.gov.vn để thực hiện
nộp hồ sơ trực tuyến. Riêng đối với 02 thủ tục hành chính “Thông báo hoạt động
khuyến mại” và “Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến
mại” đã được kết nối, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Vì
vậy, tổ chức, công dân còn có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia tại
địa chỉ: dichvucong.gov.vn để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến.

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc xin liên hệ: đồng
chí Đoàn Văn Chầm, điện thoại: 02133.796.888 để được giải đáp, hướng dẫn.
Sở Công Thương trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân có
nhu cầu biết, sử dụng.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Doanh nghiệp hoạt động trong ngành
Công Thương;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, VP.
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