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THÔNG BÁO 

Tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện 

 

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 25/10/2021 về việc áp dụng 

tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn huyện An Phú.  

Để đáp ứng nhu cầu thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, công 

dân, Ủy ban nhân dân huyện thông báo: 

1. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện thực hiện tiếp nhận trực 

tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân kể 

từ ngày 28/10/2021. 

2. Giám đốc Bưu điện huyện: Bố trí, phân luồng việc tiếp nhận và trả kết 

quả hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân không quá 10 người 

trong cùng một thời điểm. Thực hiện nghiêm quy tắc 5K và đảm bảo an toàn 

công tác phòng chống dịch 

- Nhân viên phục vụ và công dân đến thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính 

phải được tiêm vắc-xin ít nhất 01 liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-

19 không quá 06 tháng. Riêng đối với người tham gia từ 65 tuổi trở lên phải 

được tiêm vắc-xin đủ liều sau 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không 

quá 06 tháng.  

- Hằng ngày, lưu lại danh sách nhân viên và công dân đến giao dịch tại 

Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện. 

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện bằng hình thức trực tuyến 

thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh (https://dichvucong.angiang.gov.vn) hoặc dịch vụ bưu 

chính công ích (Bưu điện) để nhận và trả kết quả tại nhà, thông qua đường 

dây nóng 02963.959.959. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các tổ chức, cá nhân; công chức, 

viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện biết 

và tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; 

- Bưu điện huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Lê Thanh Phương 
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