
 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

 

   

 Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; theo đó, Thủ tướng 

yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 

01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.  

Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê thông báo tạm dừng việc tiếp nhận và giải 

quyết các thủ tục hành chính đối với công dân và các tổ chức, doanh nghiệp bắt đầu 

từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo.  

Giao:  

1. Phòng Văn hoá - Thông tin chỉ đạo Trung tâm Văn hoá - Truyền thông 

huyện, UBND các xã, thị trấn đưa thông tin nội dung văn bản này lên cổng thông tin 

điện tử huyện và trang thông tin điện tử xã, thị trấn; đồng thời thông báo rộng rãi 

trên hệ thống truyền thanh, các giao dịch được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến 

để mọi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan được biết thực hiện.  

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tại Trung 

tâm hành chính công huyện; theo dõi, cập nhật thông tin, tổng hợp báo cáo UBND 

huyện theo quy định. 

3. UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg 

ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ tại địa phương, đơn vị mình. 

UBND huyện Hương Khê thông báo để Trưởng các phòng, ban, đơn vị; Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, công dân trên địa bàn biết thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

 - Như trên; 

 - UBND tỉnh; (B/c)  

 - TT Huyện ủy; 

 - TT HĐND huyện; 

 - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

 - Chánh, PVP HĐND và UBND huyện;  

 - Trung tâm VH-TT huyện; 

 - Trung tâm HCC huyện;    

 - Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

     Lê Ngọc Huấn 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 660 /UBND-VP 
V/v tạm dừng các hoạt động giải 

quyết thủ tục hành chính cho người 

dân, doanh nghiệp 

              Hương Khê, ngày 31 tháng 3 năm 2020 
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