
BN1-42, Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

ĐT: (0251) 3686615             Website: https://tdc-dongnai.gov.vn 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH ĐỒNG NAI 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN  

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  72 /TB-TĐC Đồng Nai, ngày 20 tháng 7 năm 2021 
  

                          
 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng dịch vụ trả kết quả thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích 

 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Đồng Nai 

về quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Văn bản số 8403/UBND-HCC ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc tạm dừng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết 

quả thủ tục hành chính, 

Nhằm tạo điều kiện giúp các tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ 

tục hành chính, kể từ ngày 20/7/2021 khi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

trên cổng thông tin điện tử: https://egov.dongnai.gov.vn thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, các tổ chức, doanh nghiệp 

sau khi thanh toán các khoản lệ phí theo quy định Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng sẽ trả kết quả có chữ ký điện tử thông qua hộp thư điện tử của tổ 

chức, doanh nghiệp đến khi có thông báo mới. Đối với bản cứng của kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính, sẽ được giao cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có 

thông báo về việc trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo đến các tổ chức, doanh 

nghiệp để biết. 

Trân trọng./. 
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