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THÔNG BÁO 

Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến, 

bưu chính công ích trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 

 

Căn cứ Công văn số 1180/SNN-VP, ngày 02/6/2021 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện TTHC qua hình thức trực tuyến, 

bưu chính công ích trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. 

Để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

đảm bảo duy trì trạng trái “bình thường mới” giúp người dân, doanh nghiệp vừa 

chung sống an toàn với bệnh dịch, vừa tiếp tục kinh doanh sản xuất; cũng như tạo 

thuận lợi trong việc giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho doanh 

nghiệp và người dân, với mục tiêu chuyển từ chính quyền quản lý sang chính 

quyền phục vụ. 

Nhằm hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở, Chi cục Chăn nuôi, 

Thú y và Thuỷ sản thông báo đến người dân, doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị trong các lĩnh vực: 

Chăn nuôi; Thú y; Thuỷ sản; Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Khoa 

hoc công nghệ và môi trường; Bảo hiểm, khuyến khích thực hiện theo các hình 

thức sau: 

1. Thực hiện qua hình thức trực tuyến: Địa chỉ thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến  

mức độ 4 trên cổng dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn  

Hoặc trên cổng dịch vụ công của tỉnh Bình Dương theo địa chỉ: 

https://dichvucong.binhduong.gov.vn.  

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc xem mục hướng dẫn 

https://dichvucong.binhduong.gov.vn/Huong-dan hoặc liên hệ Bộ phận một cửa 

của Chi cục, điện thoại: 0274.3822.012 để được hỗ trợ thực hiện. 

2. Thực hiện qua hình thức bưu chính công ích, bưu điện: gửi hồ sơ theo 

địa chỉ: Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản tỉnh Bình Dương; số 60 Lê Thị 

Trung, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Chi tiết các biểu mẫu, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính này cũng 

được đơn vị cập nhật và công khai trên trang Website của Chi cục theo địa chỉ: 

http://cctybinhduong.gov.vn.  
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Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản trân trọng thông báo đến các tổ chức, 

cá nhân có nhu cầu biết để thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (Thay b/c); 

- Các tổ chức, cá nhân; 

- Website Chi cục; 

- Lưu: VT, Thủy, “pdf”. 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Phú Cường 
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