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Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 4812/KH-

UBND ngày 07/5/2021 về thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, 

cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Tổng đài 1022 thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với các Sở, ban ngành thực hiện thông tin, truyền thông, hướng 

dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện hình thức nộp hồ sơ trực tuyến (đối 

với các hồ sơ đã triển khai dịch vụ công trực tuyến) hoặc qua hình thức dịch vụ 

bưu chính công ích (đối với các thủ tục hành chính còn lại). 

2. Hiện nay có một số trường hợp người dân, doanh nghiệp sinh sống tại 

các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

liên hệ hỏi thông tin về việc nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính 

công và Bộ phận một cửa cấp huyện, đối với những trường hợp trên, đề nghị 

Tổng đài 1022 hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua hình 

thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; phối hợp với các Sở, ban ngành, 

UBND cấp huyện, Bưu điện tỉnh trả tất cả kết quả hồ sơ thuộc trường hợp nêu 

trên qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Để hạn chế tập trung đông người khi thực hiện việc tiếp nhận trực tiếp tại 

Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa các cấp nhằm thực hiện hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống Covid-19, đối với các thủ tục hành chính đặc thù, cấp 

bách phải nộp trực tiếp (không thể thực hiện qua hình thức trực tuyến hay BCCI), đề 

nghị Tổng đài 1022 phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Hành chính công, Bộ phận 

một cửa các cấp thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đăng ký đặt lịch hẹn giờ 

làm việc qua Tổng đài 1022./. 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

VĂN PHÒNG 

Số:         /VP-HCC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do –  Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày     tháng     năm 2021 

V/v phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ và 

nhận trả kết quả thủ tục hành chính 

 

 

Kính gửi: Tổng đài DVC 1022. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c); 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành; 

- UBND cấp huyện; 

- Các cơ quan báo, đài; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Lưu:VT, HCTC, HCC, Cổng TTĐT. 
         

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

  

 

 

 

Nguyễn Kim Long 
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