
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 

 

Số:          /UBND-VP 
V/v áp dụng hình thức phù hợp 

trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

TTHC để phòng, chống dịch. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lâm Thao, ngày      tháng 10 năm 2021 

 
            Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Đài Tuyền thanh-Truyền hình huyện; 

- Bưu điện huyện Lâm Thao; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 
 

Thực hiện Văn bản số 4809/UBND-NCKS ngày 20/10/2021 về việc áp 

dụng hình thức phù hợp trong tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC để phòng, chống 

dịch. Căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ và trên địa bàn huyện Lâm Thao; để đảm bảo quyền lợi cho tổ chức, cá nhân 

có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và 

Trả kết quả cấp huyện, cấp xã, góp phần hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh, Chủ 

tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Chỉ đạo cán bộ Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế; hướng dẫn công dân 

ngồi giữ khoảng cách, lấy số thứ tự và mời công dân theo phiếu thứ tự để giải 

quyết công việc. 

- Chỉ đạo bộ phận bảo vệ vào sổ theo dõi ghi chép đầy đủ thông tin công 

dân, cá nhân đến liên hệ làm việc: ngày, giờ đến làm việc, họ tên, số điện thoại, 

địa chỉ,… 

- Tăng cường việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực tuyến và sử 

dụng dịch vụ bưu chính công ích nhằm đảm bảo các giao dịch về giải quyết thủ 

tục hành chính được đáp ứng đầy đủ. 

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, hạn chế giao dịch trực tiếp đối với 

những thủ tục chưa thực sự cần thiết, cấp bách. 

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  

- Căn cứ vào diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh tại địa phương để 

áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế số lượng người dân liên hệ trực tiếp tại Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả; tăng cường việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ dịch vụ 

công trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích nhằm đảm bảo các giao 

dịch về giải quyết thủ tục hành chính được đáp ứng đầy đủ. Các địa phương phải 

thông tin đầy đủ, kịp thời đến người dân về các biện pháp được áp dụng trong tiếp 

nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 
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4. Bưu điện huyện Lâm Thao có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có 

liên quan, hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ TTHC tại các điểm Bưu điện văn hóa 

xã, thị trấn và liên hệ với tổ chức cá nhân để nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích (nếu có nhu cầu). 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và  để các đơn vị biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Các CQCM thuộc UBND huyện; 

- Như trên; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Bộ phận TN&TKQ huyện; 

- Lưu: VT, HC(Tú-60b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Ngô Đức Sáu 
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