
UY BAN NHAN DAN 
HUYN BONG XUAN 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 
Bc Ip - Ttr do - Hnh phüc 

DngXuán, ngày  4.9  tháng 3 näm 2020 S: 3-4/LJBN1D-VP 
V/v thirc hin các dich vu 

cong tr?c  tuyên vâ tiêp nh 
ho so, trã kêt qua qua djch vii 

buu chInh cOng Ich 

KInh gi:ri: 

- Các co quan, ban, ngành huyn; 
- UBND các xã, thj trân; 

- Bixu din huyn Dng Xuân. 

Thirc hin Cong van s 1327/UBND-KGVX ngày 18/3/2020 cüa UBND 

tinh Phü Yen v vic thc hin các djch v11 cong trrc tuyn và tip nhn h so, trá 
kt qua qua djch v1,i bixu chInh cong Ich d phông lay lan djch Covid-19; 

V.n d nay, Chü tjch UBND huyn chi dao  nhu sau: 
1. Các Co quan, ban, ngành, UBND các xã, thj trn phi hçp Bxu din 

huyn Dng Xuân tuyên truyn, ph bin, khuyn nghj ngu'i dan sü digig djch vii 

cong trçrc tuyn và np h so, trâ kt qua giâi quyt thu tiic hành chInh qua djch 

vij buu chInh Cong ich; han  ch vic tp trung dông ngui trong tInh hInh djch 

Covid-19 dang có nhiu din bin phüc tap. 

2. D nghj Biru din huyn Dng Xuân chü dng phi hcp các don vj, dja 

phuong lien quan d hung dn, h tr9r ngui dan s1r diing djch vi cong trtrc 

tuyn và np h so, trã kt qua giãi quy& thu tVc  hành chInh qua djch vi bixu 

chInh cong Ich duçic nhanh chóng, thun igi và theo quy djnh. 

Các co quan, don vj phi hçip thrc hin./. 

No'i nhân: 
- Nh.r trên; 
- CT, PCT UBND huyn; 
- Chánh, PCVP; 
Li.ru: VT, (Hz 

CHU TICH 

Nguyn Hfru Tur 
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