UBND TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VĂN PHÒNG
Số: 856

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/VP-HCC

V/v thông báo tiếp nhận hồ sơ TTHC
tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công tỉnh.

Phú Thọ, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
-

Các sở, ban, ngành;
Đài phát thanh truyền hình tỉnh;
Báo Phú Thọ;
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
Bưu điện tỉnh.

Thực hiện văn bản số 4752/UBND-KGVX ngày 17/10/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Phú Thọ về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp để chủ động
ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Căn cứ vào diễn biễn
tình hình dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh; để đảm bảo quyền lợi cho các tổ
chức, cá nhân có nhu cầu giao dịch, thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm), Văn phòng UBND tỉnh thông báo
như sau:
1. Tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp tại Trung tâm kể từ
07h30’ ngày 19 tháng 10 năm 2021 (trừ các TTHC tại danh sách đính kèm sau
đây) cho đến khi có thông báo mới.
2. Đối với các hồ sơ TTHC đã có kết quả giải quyết, Bưu điện tỉnh phối
hợp với các sở, ban, ngành liên hệ với tổ chức, cá nhân để trả kết quả giải quyết
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (nếu các tổ chức, cá nhân có nhu cầu).
3. Đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng
cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện
giao dịch TTHC bằng hình thức trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; sử dụng dịch vụ
bưu chính công ích.
4. Các tổ chức, cá nhân có công việc thực sự cần thiết phải trực tiếp thực
hiện tại Trung tâm liên hệ qua số điện thoại 0210.2222.555 nhánh 123 để được
bố trí sắp xếp đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.
Đề nghị cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP;
- Phòng: NCKS, HCTC;
- Lưu: VT,HCC.

Ký bởi: Văn phòng Ủy ban Nhân dân
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 18-10-2021 15:30:35 +07:00

Nguyễn Quốc Bảo
1

DANH SÁCH CÁC TTHC TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM
PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Đơn vị

Thủ tục hành chính

Sở Lao động – - Gia hạn giấy phép lao động.
Thương binh và
xã hội (01
TTHC)
- Cấp lại Giấy phép lái xe.
Sở Giao thông
vận tải (05
TTHC)

- Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.
- Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.
- Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp.
- Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp.

Công an tỉnh (01 - Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.
TTHC)
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