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Số:            /TB-UBND Bình Giang,  ngày     tháng 5  năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc tạm dừng phục vụ tại Bộ phận một cửa cấp huyện

Thực hiện Công văn số 223/UBND-NV ngày 05/5/2022 của Uỷ ban nhân 

dân huyện Bình Giang về việc tổ chức tập huấn một số nội dung cải cách hành 

chính năm 2022.

Để tạo điều kiện cho đội ngũ công chức tham gia tập huấn bồi dưỡng 

nâng cao nghiệp vụ cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân huyện thông báo tạm 

dừng tiếp nhận hồ sơ giải quyết qua Bộ phận một cửa cấp huyện vào sáng ngày 

10/5/2022 (thứ 3). Hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua Bộ 

phận một cửa cấp huyện sẽ hoạt động trở lại bình thường vào chiều ngày 

10/5/2022 và các ngày tiếp theo.

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để 

có phương án bố trí hoạt động Bộ phận một cửa cho phù hợp; đảm bảo cán bộ, 

công chức đơn vị mình tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện Thông báo để các cơ quan, đơn vị; các tổ 

chức, công dân trên địa bàn huyện nắm được để chủ động liên hệ giải quyết 

công việc./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Đài phát thanh huyện (để thông tin rộng rãi);
- Lưu: VTVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Kiên
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