
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU PHÚ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 72/TB-UBND 

 

Châu Phú, ngày 14 tháng 10 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Châu Phú 

 

Thực hiện Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện 

Châu Phú về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Châu Phú.  

Nay, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú xin thông báo như sau: 

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các tổ 

chức, cá nhân và doanh nghiệp bằng hình thức trực tiếp từ ngày 18/10/2021 (thứ Hai). 

2. Việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công vẫn phải đảm bảo mục tiêu, yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.  

Đối với những thủ tục hành chính phải thực hiện trực tiếp, Trung tâm Phục vụ 

hành chính công sẽ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và yêu cầu 

các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính phải nghiêm 

chỉnh chấp hành như: khai báo y tế, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, quét mã QR-

CODE, tuân thủ sự điều tiết và giữ khoảng cách phù hợp trong giao tiếp đảm bảo 

không quá 10 người tại một thời điểm khi thực hiện thủ tục tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công. 

Đối với những thủ tục hành chính đã được công bố thực hiện trực tuyến, đề nghị 

các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp quan tâm, ưu tiên lựa chọn việc sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến (dichvucong.angiang.gov.vn) hoặc dịch vụ bưu chính công ích, thay 

vì phải trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện thủ tục hành chính. 

3. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành bố trí công chức, viên chức 

thuộc đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đảm bảo thực hiện tốt thông điệp 

5K của Bộ Y tế và tuân thủ thời gian làm việc theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú thông báo đến các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn biết, phối 

hợp và tổ chức thực hiện./.  
 

Nơi nhận:    
- TT HU, HĐND và UBND huyện; 

- Cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND xã, thị trấn; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Đài Truyền thanh huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT.LV. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bé Tám 
 


		2021-10-14T16:20:59+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Châu Phú<chauphu@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




