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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp  

các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả  

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

 

 

 Thực hiện Công văn số 1127/UBND-VP ngày 19/11/2021 của UBND 

huyện Châu Thành về việc tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp 

các thủ tục hành chính; 

Nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn huyện. Đồng thời, để bảo vệ an toàn sức khỏe cho nhân dân, Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả huyện Châu Thành thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết 

việc tiếp tục tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp các thủ tục hành 

chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Châu Thành, tỉnh An Giang từ 

ngày 22/11/2021 đến hết ngày 27/11/2021. 

Các thủ tục hành chính vẫn được thực hiện qua hình thức trực tuyến (qua 

Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh) hoặc thực hiện qua 

dịch vụ Bưu chính công ích (đường bưu điện) và được trả kết quả tại nhà. Đầu 

mối liên hệ thực hiện các thủ tục hành chính qua đường Bưu điện – bà Lâm Ái 

Linh – nhân viên Bưu điện huyện Châu Thành (SĐT: 0902.130.475). 

Trường hợp cấp thiết, cá nhân, tổ chức có khó khăn, vướng mắc trong thực 

hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện vui lòng liên 

hệ số điện thoại 0982.997.987 (gặp ông La Tấn Lộc) để được hướng dẫn. 

Trân trọng kính chào./. 
 

Nơi nhận: 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Bộ phận Một cửa huyện; 

- Trung tâm VH-TT và TT huyện; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.   
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