
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

 

Số: 1593 /UBND-HCC 
Về việc 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  07  tháng 6 năm 2021 

Kính gửi:  

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

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

Th c hiện   ng v n số          -VX1 ng             của Ủ  ban 

nh n d n tỉnh về việc th c hiện một số nhiệm vụ trong thời gian cao điểm, đáp 

ứng tình huống khẩn cấp do có ca nhiễm COVID - 19 trong cộng đồng, Ủy ban 

nhân dân huyện thông báo điều chỉnh một số biện pháp giao dịch tại Trung tâm 

hành chính công huyện như sau: 

 . Đối với các lĩnh v c như: Đất đai, Lao động thương binh xã hội, Bảo 

hiểm xã hội, Điện l c v  các lĩnh v c khác: Khi cá nhân, tổ chức có nhu cầu 

th c 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 tr c tiếp phụ trách ở cấp xã chuyển hồ 

sơ lên Trung t m để th c hiện các giao dịch hạn chế việc tập trung đ ng người 

tại Trung tâm hành chính công huyện. Thời gian áp dụng kể từ ngày 08/6/2021 

cho đến khi có thông báo trở lại. 

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

chế, tiến tới không th c hiện việc tiếp nhận và giải quyết tr c tiếp mà th c hiện 

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

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

3. Khuyến cáo người dân hạn chế th c hiện các giao dịch tại các cơ quan 

h nh chính nh  nước (khi chưa cần thiết) nhằm hạn chế việc tụ tập đ ng người 

để phòng, chống dịch Covid – 19 tránh ngu  cơ l   nhiễm trong cộng đồng. 

Nâng cao ý thức, trách nhiệm, s  hợp tác của người dân trong phòng, chống 

dịch, th c hiện triệt để khuyến cáo 5K, nhất là việc khai báo y tế và không tập 

trung đ ng người. 

4. Giao Trung tâm hành chính công huyện th c hiện nghiêm các biện 

pháp về phòng, chống dịch Covid – 19. Th c hiện việc khai báo Y tế đối với các 

cá nh n khi đến giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện. 

5. Giao phòng V n hóa - Th ng tin, Trung t m v n hóa – Truyền thông 

huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn, đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để các cá nhân, tổ chức biết th c hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
-  hư trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng V n hóa – Thông tin; 

- Trung tâm VH-TT huyện; 

- Trung tâm Hành chính công huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
Phạm Hoàng Anh 
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