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THÔNG BÁO 

V/v thực hiện trở lại việc tiếp nhận, giải quyết và  

trả kết quả TTHC tại Bộ phận một cửa phường 
––––––––––––––––––––– 

               
    

Thực hiện Văn bản số 1297/UBND-HCC ngày 06/9/2021 của UBND thị 

xã Hồng Lĩnh về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 

TTHC bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công thị xã và Bộ 

phận một cửa các phường, xã.  

Ngày 16/8/2021, UBND phường có thông báo số 58/TB-UBND về việc 

tạm dựng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại 

Bộ phận một cửa của phường. Nay, căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn phường hiện nay đã được ổn định và để đảm bảo thực hiện mục tiêu “vừa 

phòng, chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội”, UBND 

phường Bắc Hồng tổ chức thực hiện trở lại việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết 

quả TTHC bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận Một cửa của phường.  

Thời gian thực hiện, bắt đầu từ 7 giờ ngày 06/9/2021. 

Vây, Ủy ban nhân dân phường thông báo cho mọi người dân được biết; 

đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức chuyên môn UBND phường, các cơ quan, 

tổ chức và nhân dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K khi đến làm việc, giao dịch tại 

bộ phận một cửa phường nghiêm túc./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Trung tâm HCC thị xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Cán bộ, công chức phường; 

- Ban Biên tập Trang thông tin điện tử phường;  

- Cán bộ chuyên trách CNTT phường;  

- Các Tổ dân phố; 

- Lưu: VP. 
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