
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN TÁNH LINH

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  563      /UBND-NC               Tánh Linh, ngày    01     tháng 4  năm 2020

V/v thực hiện dịch vụ công trực
tuyến và dịch vụ bưu chính công
ích trong giải quyết thủ tục hành

chính để phòng, chống dịch
Covid-19

        Kính gửi: 
     - Các cơ quan thuộc UBND huyện; 
     - Bưu điện huyện.
     - UBND các xã, thị trấn.

              

Thực hiện Công văn (hỏa tốc) số 1216/UBND-NCKSTTHC ngày 01/4/2020
của UBND tỉnh về việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính
công ích trong giải quyết thủ tục hành chính để phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ
thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và
địa phương nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân và tổ chức nộp hồ sơ
giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ
bưu chính công ích đã được cung cấp và triển khai trên địa bàn tỉnh, huyện. Người
dân, doanh nghiệp chỉ đến Bộ phận Một cửa huyện, cấp xã để thực hiện thủ tục
hành chính khi thật sự cần thiết để tránh tập trung đông người.

2. Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với các thủ tục hành chính
đã được triển khai thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu
chính công ích kể từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 tại Bộ phận Một cửa
huyện, cấp xã để phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức
trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn hóa thể thao - Truyền
thanh huyện tổ chức tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí
thông báo nội dung trên, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo trên Trang
thông tin điện tử của huyện để các cơ quan, tổ chức và nhân dân được biết và cùng
tham gia thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương
nghiêm thúc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như trên;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- CVP, PVP. HĐND và UBND huyện;
- Bộ phận Một cửa huyện;
- Lưu: VT, Sơn (       b).

Nguyễn Đình Lâm

HỎA TỐC
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