
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIM BẢNG 
 

Số:                /UBND-VP 
 

V/v tiếp tục tiếp nhận hồ sơ TTHC trực 

tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả cấp huyện và cấp xã 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Kim Bảng, ngày            tháng       năm 2021 

     

    

Kính gửi:  

      - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Nội vụ, Tư pháp, Kinh tế 

và Hạ Tầng, Tài chính- Kế hoạch, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng 

HĐND và UBND, Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Đất 

đai huyện, Đài truyền thanh huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ Ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”; căn cứ Văn bản số 1237/UBND-YT ngày 15/10/2021 của UBND 

huyện về việc áp dụng tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Ủy 

ban nhân dân huyện Kim Bảng có ý kiến như sau:. 

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (Bộ phận Một cửa) của huyện và cấp 

xã tiếp tục tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp từ ngày 18/10/2021. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân 

khi giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Tăng cường thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC 

bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoặc dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Đài truyền thanh huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 

và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TT HU; TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Tùng 
 

 

 

(Báo cáo) 
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