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Đỉnh Bàn, ngày 13 tháng 6 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

V/v tạm dừng việc tiếp nhận,  giải quyết và trả kết quả Thủ tục hành chính 

bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận giao dịch Một cửa  

 

Thực hiện Công văn số 3685/UBND- PC1 ngày 13/6/2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục 

hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa các cấp. 

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn, để góp phần khống chế, kiểm soát nguồn lây lan dịch bệnh Covid-19 

hiện nay. UBND xã Đỉnh Bàn thông báo mội số nội dung sau: 

1.Tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính 

bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận giao dịch một cửa cấp xã. Thời gian tạm 

dừng bắt đầu từ 7h00 phút, ngày 14/6/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo. 

2. Trong thời gian tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ 

tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp xã. Khuyến 

khích người dân, doanh nghiệm và các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành 

chính qua dịch vụ công trực tuyến. UBND xã công khai số điện thoại của cán 

bộ, công chức để các tổ chức, cá nhân tiện liên hệ: 

- Bà: Hồ Thị Mỹ Hoa, công chức VP NV: Phụ trách lĩnh vực nội vụ, Số 

điện thoại: 0974623171. 

- Bà: Nguyễn Thị Hà, văn phòng – TK: Phụ trách một cửa, số điện thoại: 

0974734559. 

- Bà: Phạm Thị Vinh, công chức Văn hóa - Chính sách: Phụ trách lĩnh vực 

chính sách xã hội, số điện thoại: 094727765 

- Ông: Trần Văn Hiếu (số điện thoại 0915564668) và ông Nguyễn viết 

Tiến (số điện thoại: 0918315266) CC Địa chính Tài nguyên - Môi trường 

 - Ông: Lê Văn Lâm, Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, số điện thoại: 

0919186335. 

Trên đây là thông báo tạm dừng việc tiếp nhận,  giải quyết và trả kết quả 

Thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Bộ phận giao dịch Một cửa  

UBND xã Đỉnh Bàn. UBND xã  thông báo để các người dân, tổ chức, doanh 

nghiệp và các cá nhân biết và thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các  phó CT UBND xã; 

- Bộ phận một cửa; 

- Các thôn; 

- Đài phát thanh; 

- Lưu VP. 

   

 

 

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
Nguyễn Viết Hải    

 



 

 



 

 


