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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Đông Hòa, ngày         tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả  
(thuộc Văn phòng HĐND&UBND thị xã) 

___________________________ 

 

Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Hòa đã 
được kiểm soát. Để đảm bảo thuận tiện giải quyết các thủ tục hành chính cho 

Nhân đân; UBND thị xã Đông Hòa tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả (thuộc Văn phòng HĐND&UBND thị xã) kể từ ngày 05/10/2021. 

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính đề nghị nộp 
hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (thuộc Văn phòng HĐND&UBND thị 

xã). Khi nộp hồ sơ phải đảm bảo việc thực hiện chấp hành nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, sát trùng tay, ngồi giãn cách giữ khoảng 

cách ít nhất 01 mét và quét mã QR. 

UBND thị xã thông báo các cơ quan, đơn vị liên quan biết thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                            
- Thường trực Thị ủy;                                                                                                                                         
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 
- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Cổng TTĐT thị xã; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

       
 

Lê Hoàn Nguyên 
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