
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

Số:        /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Dương, ngày       tháng 02 năm 2021 

V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 

thủ tục hành chính thời kỳ phòng, 

chống dịch COVID-19 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Trưởng ban Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2021 của 

UBND tỉnh Hải Dương về một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Tạm dừng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã (trừ việc tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải quyết hồ sơ của Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe thuộc Sở Giao 

thông vận tải và thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội) kể từ ngày 17 tháng 

02 năm 2021 đến hết ngày 02 tháng 3 năm 2021. Đối với những hồ sơ đã tiếp 

nhận, giải quyết và đến thời hạn trả kết quả cho người dân thì chỉ được sử dụng 

dịch vụ bưu chính công ích để chuyển kết quả đến cho người dân. 

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công bố trí 

nhân sự và các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại để trực phục vụ người dân trực tiếp đến thực hiện Thủ tục cấp đổi 

giấy phép lái xe và các thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội đảm bảo an toàn, 

hiệu quả và thuận lợi.  

2. Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương hoặc dịch vụ bưu chính công 

ích để nộp hồ sơ thủ tục hành chính nhằm hạn chế việc người dân, doanh nghiệp 

đi lại, tiếp xúc trực tiếp. 

3. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã 

tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền trên Đài truyền thanh cấp xã để người dân 

biết, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia, Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương hoặc dịch vụ bưu chính công 

ích thông qua hệ thống Bưu điện để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại nhà. Chỉ nên đi thực hiện đối với một số thủ tục hành chính thực 

sự cần thiết. Hạn chế đi lại hoặc tập trung đông người tại Bộ phận Tiếp nhận và 

Trả kết quả giải quyết hồ sơ. 
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4. Đề nghị Bưu điện tỉnh phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp tuyên truyền, hỗ trợ tiếp nhận, 

luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà thông qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

5. Báo Hải Dương, Đài Thát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh 

cấp huyện, cấp xã tích cực tuyên truyền, khuyến nghị người dân sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện hồ sơ thủ tục hành 

chính trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.   

Nhận được văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm 

túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c); 

- Thưởng trực HĐND tỉnh (để b/c); 

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

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh (Ô. Hưng, Ông Hơn); 

- Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương; 

- Bưu điện tỉnh Hải Dương; 

- Ngân hàng ĐT và PT CN Hải Dương (BIDV); 

- Trung tâm PVHCC; 

- Trung tâm CNTT; 

- Lưu: VT, KSTTHC (50b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Văn Cầu 
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