
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:          /UBND-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày      tháng 5 năm 2021

V/v tạm thời dừng hoạt động 
của Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Hải Dương

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan: Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- Các đơn vị: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương; 
Bưu điện tỉnh; Ngân hàng ĐT và PT Chi nhánh Hải Dương.

Xét báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh về tình hình phòng, chống dịch 
COVID-19 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương và khu vực 
phường Trần Phú, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu:

1. Tạm dừng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để 
đảm bảo các biện pháp phòng, chống lây lan dịch COVID-19 (trừ việc tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ của Thủ tục Cấp đổi giấy phép lái xe thuộc 
Sở Giao thông vận tải và thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội) kể từ 9 giờ 
sáng, ngày 20 tháng 5 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành tổ chức tiếp nhận hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan. Đối với những hồ sơ đã tiếp nhận, giải 
quyết và đến thời hạn trả kết quả cho người dân thì sử dụng dịch vụ bưu chính 
công ích để chuyển kết quả đến cho người dân (thông qua đầu mối là Trung tâm 
Phục vụ hành chính công).

3. Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công bố 
trí nhân sự trực và các điều kiện cần thiết khác đảm bảo việc phòng, chống lây 
nhiễm dịch COVID-19 để trả kết quả và phục vụ người dân trực tiếp đến thực 
hiện Thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe và thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội 
đảm bảo an toàn, hiệu quả và thuận lợi. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thưởng trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);  
- LĐVP UBND tỉnh (Ô. Hưng, Ông Hơn);
- Báo Hải Dương, Đài PT và TH tỉnh (để đưa tin);
- Trung tâm PVHCC;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC (10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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