
 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp  

tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Đồng Xuân 

 

 Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn 

tỉnh, để chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch bệnh kịp thời và hiệu quả, UBND huyện tạm dừng tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện từ ngày 25/6/2021 đến 

khi có thông báo mới. 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, đề nghị nộp hồ 

sơ qua Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích. Yêu cầu Văn phòng HĐND và UBND huyện chỉ đạo Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả làm việc bình thường để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, hồ sơ qua 

dịch vụ bưu chính công ích theo quy định pháp luật. 

UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương biết; yêu cầu 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh – Truyền hình, UBND các xã, 

thị trấn thông tin để tổ chức, công dân biết./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, các PCVP; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Bảo hiểm xã hội, Công an huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực TA –ĐX; 

- Bưu điện huyện Đồng Xuân; 

- Trung tâm VH-TT và TT-TH; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, VP (L). 
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Đặng Văn Trọng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỒNG XUÂN 

 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Đồng Xuân,  ngày     tháng 6 năm 2021 
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