
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ DUY TIÊN 

 

Số:               /UBND-VP 

V/v tạm dừng tiếp nhận, giải quyết các 

thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả trong thời gian 

dịch COVID – 19. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

          Duy Tiên, ngày        tháng 9 năm 2021 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường; 

- Đài truyền thanh thị xã; Cổng thông tin điện tử thị xã. 

 

Trước tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, để chủ động 

kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh không lây lan tại địa bàn thị xã. UBND thị xã có ý 

kiến chỉ đạo như sau: 

1. Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả thị xã, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, phường trên địa bàn thị 

xã Duy Tiên từ 07 giờ 00 ngày 30/9/2021 đến khi có thông báo mới để thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

2. Khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hà Nam, Cổng dịch vụ công Quốc gia; hoặc dịch 

vụ Bưu chính công ích để đảm bảo an toàn cho tổ chức, công dân trong công tác 

phòng, chống dịch. 

3. Đối với các hồ sơ TTHC đã có kết quả giải quyết, các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, phường liên hệ trực tiếp với tổ chức, cá nhân để trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu tổ chức, cá nhân có nhu cầu). 
Đài truyền thanh thị xã và Cổng thông tin điện tử của thị xã kịp thời đăng tin 

để công dân phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy; TT. HĐND thị xã; 

- Lãnh đạo UBND thị xã; 

- Như kính gửi 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Quốc Việt 
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