
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số: 837 /UBND-HCC 
Về việc thông báo điều chỉnh một số 

biện pháp giao dịch tại Trung tâm hành 

chính công huyện, để phòng chống dịch 

Covid - 19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              

       Cẩm Xuyên, ngày  29  tháng 3  năm 2020 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.   

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT – TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid – 19; Công 

văn số 1295-CV/HU ngày 26/3/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tạm 

dừng các hoạt động tập trung đông người, để phòng dịch Covid – 19, Cụ thể tạp 

dừng tất cả các cuộc hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người, cấm tụ tập 

nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở, bệnh viện, trường học, cơ quan 

hành chính nhà nước, Ủy ban nhân dân huyện thông báo điều chỉnh một số biện 

pháp giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện như sau: 

1. Đối với các lĩnh vực như Đất đai, Lao động thương binh xã hội, Bảo 

hiểm xã hội, Điện lực và các lĩnh vực khác: Khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu 

thực hiện các giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện đề nghị nộp hồ sơ 

tại UBND các xã, thị trấn sau đó cán bộ trực tiếp phụ trách ở cấp xã chuyển hồ 

sơ lên Trung tâm để thực hiện các giao dịch, Thời gian áp dụng kể từ ngày 

30/3/2020 cho đến khi có thông báo lại. 

2. Đối với các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4: Từng bước hạn 

chế, tiến tới không thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết trực tiếp mà thực hiện 

việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến của huyện, 

để hạn chế việc tập trung đông người tại Trung tâm hành chính công. 

Đẩy mạnh, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, nhằm 

nâng cao nhận thức, hiểu biết của người dân, doanh nghiệp về những lợi ích 

thiết thức (tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy 

tờ,…) khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 trong giải quyết các thủ tục hành chính. Khuyến cáo người dân hạn chế 

thực hiện các giao dịch tại các cơ quan hành chính nhà nước (khi chưa cần thiết) 

nhằm hạn chế việc tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid – 19. 

3. Giao phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm văn hóa – Truyền thông 

huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chỉ 

đạo, hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức biết thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Văn phòng đăng ký đất đai; 

- Trung tâm Hành chính công huyện; 

- Lưu: VT. 
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