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THƯ NGỎ
Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cao Lộc.
Thời gian vừa qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước và trên địa
bàn huyện Cao Lộc diễn biến phức tạp, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh
trong cộng đồng khiến cho nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng
nặng nề đến đời sống kinh tế - xã hội và tình hình sản xuất, kinh doanh của các
doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Thấu hiểu những khó khăn mà doanh nghiệp đã và đang gặp phải, trên tinh
thần luôn đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, Công an huyện Cao Lộc đã tích
cực, chủ động, đổi mới, sáng tạo, triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp đẩy
mạnh công tác Cải cách hành chính, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách
nhiệm, với quyết tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi, đem đến sự hài lòng cho doanh
nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, đảm bảo
ANCT&TTATXH, góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Công an tỉnh Lạng
Sơn đã thành lập 02 chuyên mục “Hỏi đáp trực tuyến” và “Dịch vụ công” trên
Trang Thông tin điện tử của Công an tỉnh (http://congan.langson.gov.vn); email:
todeanCCHC.CALS@gmail.com để kịp thời kết nối, chia sẻ, tiếp nhận, hướng dẫn
giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện
các TTHC.
Thời gian tới, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện có ý kiến tham gia, đóng
góp những thông tin, phản ánh, kiến nghị xin liên hệ đến số điện thoại:
- Đường dây nóng: 069.2569.388
- Trực ban Công an huyện: 02053.861.497
- Đ/c Đại tá Ngô Tiến Dũng - Trưởng CAH: 0986.929.666
Xin trân trọng cảm ơn!
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