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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục giải quyết trực tiếp thủ tục hành chính  

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hòa An 

 

Thực hiện Công văn số 355/UBND-VP ngày 17 tháng 4 năm  2020 của 

Ủy ban nhân dân huyện Hòa An về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Hòa An, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện Hòa An xin thông báo: 

1. Tiếp tục tiếp nhận và giải quyết trực tiếp các thủ tục hành chính tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hòa An từ ngày 20 tháng 4 năm 2020. 

2. Các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả huyện phải thực hiện đúng các yêu cầu về phòng, 

chống dịch COVID-19, gồm: 

- Rửa tay sát khuẩn tại cửa ra vào Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. 

- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình trình giải quyết TTHC; 

- Khai báo trung thực về thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe, cung cấp 

số điện thoại; 

- Giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người; 

3. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tiếp tục tăng cường thực hiện TTHC 

qua dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế tối đa 

việc giải quyết TTHC trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện. 

4. Công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

huyện có trách nhiệm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; 

thực hiện giãn cách người dân khi đến thực hiện TTHC; theo dõi, lập sổ ghi 

chép cụ thể thông tin người đi/người đến hàng ngày tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả huyện (họ tên, địa chỉ, giấy tờ tùy thân, số điện thoại…). 

Văn phòng HĐND&UBND huyện trân trọng thông báo để các tổ chức, cá 

nhân biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;                 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đoàn thể huyện; 

- Bưu điện huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu VP.  
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