
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI 

Số:              /UBND-CCHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Đồng Xoài, ngày          tháng 12 năm 2021 

 

V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ  

giải quyết thủ tục hành chính tại  

Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả  

thành phố. 

 

                                                Kính gửi:  

                                                               - Phòng TN&MT thành phố; 

                                                               - Phòng QLĐT thành phố; 

                                                               - Phòng TC-KH thành phố; 

                                                               - Phòng LĐ-TB&XH thành phố; 

                                                               - Phòng Tư pháp thành phố; 

                                                               - Văn phòng HĐND và UBND; 

                                                               - Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ; 

                                                               - Đài TT&TH thành phố. 
     

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ Phận Tiếp 

nhận và Trả kết quả thành phố của các tổ chức và người dân, UBND thành phố tiến 

hành cải tạo, nâng cấp Bộ Phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (trụ sở Chi 

nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố) vào Thứ sáu ngày 10/12/2021. Vì 

vậy, UBND thành phố yêu cầu như sau: 

1. Các đơn vị: TN&MT, QLĐT, TC-KH, LĐ-TB&XH, Tư pháp, Văn phòng 

HĐND và UBND, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố thông báo cho người 

dân biết tạm dừng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của 

các tổ chức và người dân tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố vào Thứ 

sáu ngày 10/12/2021.  

2. Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Đài TT&TH: Thực hiện thông báo và niêm 

yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố; đồng thời, thông báo trên hệ 

thống truyền thanh thành phố để người dân được biết, thực hiện. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nêu trên khẩn trương triển 

khai, thực hiện./.      

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, PCT UBND thành phố;  
- UBND các phường-xã; 

- LĐVP, CV: CNTT; 

- Lưu: VT. 

                    TL.CHỦ TỊCH 

            KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

            PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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