
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   XÃ TÂN THÀNH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc 

 

   Số:          /TB-UBND                 Tân Thành, ngày        tháng  7  năm 2021  
         

THÔNG BÁO 

V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận  

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

 xã Tân Thành để phòng, chống dịch Covid-19 

  
  

Căn cứ Công văn số 2381/UBND-KGVX ngày 16/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc áp dụng biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng 

Phú; Công văn số 2387/UBND-NC ngày 18/7/2021 của UBND tỉnh về thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-10 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Thông báo số 970/UBND ngày 16/7/2021 của UBND xã Tân Thành 

V/v thực hiện công việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động xã Tân 

Thành trong thời gian thực hiện biện pháp cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Đồng Xoài; 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm 

Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội và các văn 

bản chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố về thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; Chủ tịch UBND xã Tân Thành thông báo như sau: 

1. Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính xã Tân Thành (gọi tắt là Bộ phận “Một cửa” xã) 

để phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian: 14 ngày, kể từ ngày 19/7/2021 đến hết 

ngày 01/8/2021. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến trên 

hệ thống dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.binhphuoc.gov.vn  

Trường hợp cần thiết có thể gọi điện thoại đến Trụ sở UBND xã qua số điện 

thoại: 02713.814.211 (trong giờ hành chính) để được hướng dẫn thực hiện. 

2. Công chức chuyên môn thuộc Bộ phận “Một cửa” xã tăng cường cập nhật 

công nghệ thông tin, phần mềm trực tuyến để tiếp nhận hồ sơ, tham mưu giải quyết 

và trả kết quả kịp thời các hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho nhân dân. 

3. Công chức Văn phòng-Thống kê xã (phụ trách cải cách hành chính): Thực 

hiện niêm yết nội dung Thông báo này tại Bộ phận “Một cửa” xã. 

4.  Đài truyền thanh xã thông báo rộng rãi thông báo này trên hệ thống loa 

truyền thanh xã và các khu dân cư để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. 

UBND xã Tân Thành thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có 

liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:     CHỦ TỊCH 
-TT Đảng ủy-HĐND xã; 

-CT, các PCT UBND xã; 

-UBMTTQ, cơ quan, ban-ngành, đoàn thể xã; 

-Bộ phận “Một cửa” xã; 

-Các ấp; 

-Các tổ chức, cá nhân có liên quan; 

-Lưu:VT. 
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