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Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến về tăng 

cường phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh thông 

báo tại văn bản số 871/TB-VPUB ngày 04/5/2021), Văn bản số 315/UBND-VP 

ngày 04/5/2021 của UBND huyện về việc tạm dừng tiếp nhận và giải quyết thủ tục 

hành chính; thời gian qua Bộ phận một cửa của UBND huyện và Bộ phận một cửa 

của UBND các xã, thị trấn đã tạm dừng việc tiếp nhận thủ tục hành chính để tránh 

việc tiếp xúc trực tiếp, lây nhiễm trong cộng đồng. Dự báo thời gian tới, tình hình 

dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ bùng phát dịch 

bệnh là rất cao, do đó việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận một 

cửa trên địa bàn huyện chưa thể thực hiện được.  

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện 

thủ tục hành chính, thực hiện văn bản số 940/VPUBND-TTPVHCC ngày 11/5/2021 

của Văn phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện TTHC trong thời kỳ 

phòng, chống dịch Covid-19; UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn tăng 

cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh) hoặc qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

2. Đối với các hồ sơ thủ tục hành chính đã có kết quả giải quyết (đến thời hạn 

trả kết quả), Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã liên hệ trực tiếp với các tổ chức, cá 

nhân để trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. 

3. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh) hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi (để thực hiện); 

- Bộ phận TN và TKQ; 

- CPVP + TH; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Nguyễn Đăng Định 
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