
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHỢ MỚI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 2878/UBND-TH 
V/v thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ 

sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện, cấp xã theo cấp độ dịch. 

  

Chợ Mới, ngày 23  tháng 11 năm 2021 

                                      Kính gửi:  

 - Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Thủ trưởng các Ban ngành có liên quan huyện; 

 - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch 2617/KH-UBND ngày 24/10/2021 của UBND 

huyện về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới”. 

Để giải quyết nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính của tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Văn phòng 

HĐND – UBND huyện, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn thực hiện một số công việc như sau: 

1. Đối với các xã, thị trấn thuộc cấp độ 1 và cấp độ 2 tổ chức lại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp tại các xã, thị trấn kể từ ngày 25/11/2021 đến 

khi có thông báo mới. Tuy nhiên vẫn ưu tiên cho hình thức trực tuyến hoặc qua 

dịch vụ bưu chính công ích. Riêng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện thực 

hiện theo cấp độ nơi đơn vị lưu trú. Lưu ý, việc tiếp nhận hồ sơ các loại phải 

thực hiện nghiêm các biện pháp 5K khi giao dịch; không tập trung quá 10 người 

tại Bộ phận một cửa cấp huyện và 05 người tại Bộ phận một cửa cấp xã, thị trấn 

trong một thời điểm. 

2. Đối với các xã, thị trấn thuộc cấp độ 3 và cấp độ 4 thực hiện tiếp nhận 

và trả kết quả qua hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích cho 

đến khi hạ xuống cấp độ 1, 2 thì tổ chức lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

đơn vị mình. 

3. Đài Truyền thanh huyện, xã – thị trấn, Cổng thông tin điện tử huyện 

thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trong toàn huyện được biết và 

thực hiện.  

Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới thông báo đến các cá nhân, tổ chức; cơ 

quan, đơn vị liên quan biết và tổ chức thực hiện./. 

 
 

 

 
 

        Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT HU; HĐND, UBND huyện; 

- Cơ quan, ban ngành huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện (đưa tin); 

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bộ phận TN&TKQ huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

        Đoàn Thanh Lộc 
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