
UBND TỈNH HÀ NAM 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:              /VPUB-TTPVHCC 
V/v Hướng dẫn, tiếp nhận thủ tục hành chính 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

      Hà Nam, ngày          tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, 

  Cổng Thông tin điện tử tỉnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 2477/TB-VPUB ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Hà Nam Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chỉ huy 

trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giao 

dịch, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

(Trung tâm) thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo tinh thần 

của Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, Văn phòng 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp tục hoạt động trở lại từ 07h30’ ngày 

18 tháng 10 năm 2021 (thứ 2).  

2. Đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm và các 

tổ chức, cá nhân đến giao dịch thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm nghiêm chỉnh thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của Tỉnh, 

trong đó chú trọng thực hiện Thông điệp 5K - trong phòng chống đại dịch COVID - 19. 

3. Đề nghị các Sở, ban, ngành phối hợp với các cơ quan truyền thông tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện giao 

dịch thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 hoặc qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Rất mong các tổ chức, cá nhân quan tâm phối hợp thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Như trên; 

- VPUB: LĐVP(2), TTPVHCC, KSTT; 

- Lưu: VT, TTPVHCC. 
Chinh/D:/VB2021/Congvan/11 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Đào Tuấn Anh 
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