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THÔNG  ÁO 

Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trở lại tại  ộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố 

 

Thực hiện Quyết định số 2780/QĐ-U    ngày 18/10/2021 của U    tỉnh 

 ình Thuận về  an hành Quy định tạm thời các biện pháp hành chính “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COV  -19” theo từng cấp độ dịch áp dụng 

trên địa bàn tỉnh  ình Thuận và Thông báo số 281/T - CĐ ngày 17/12/2021 của 

 an Chỉ đạo phòng, chống COV  -19 tỉnh  ình Thuận về cấp độ dịch của tỉnh  ình 

Thuận theo  ghị quyết 128/ Q-C  ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 

4800/QĐ- YT ngày 12/10/2021 của  ộ trưởng  ộ Y tế; Văn phòng  Đ   và 

U    thành phố thông báo: 

-  ộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thành phố thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực 

tiếp trở lại bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 20/12/2021; 

-  gười dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch trực tiếp tại  ộ phận Tiếp nhận và trả 

kết quả thành phố phải xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm 02 mũi vắc-xin phòng, chống 

COVID-19 hoặc giấy chứng nhận đã khỏi bệnh về COVID-19 trong vòng 6 tháng hoặc 

giấy kết quả xét nghiệm âm tính với S RS-COV 2 trong vòng 72 giờ; đảm bảo các điều 

kiện an toàn phòng, chống dịch covid-19, thực hiện theo đúng thông điệp 5K: Khẩu trang - 

Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế. Trường hợp, người dân không 

thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch sẽ bị từ chối phục vụ. 

- Khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 trên Cổng  ịch vụ công quốc gia, Cổng  ịch vụ công tỉnh hoặc dịch vụ bưu 

chính công ích qua hệ thống bưu điện để hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp 

xúc trực tiếp, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của U    

tỉnh, U    thành phố. 

Văn phòng  Đ   và U    thành phố thông báo đến các tổ chức, cá nhân được 

biết./. 

       
Nơi nhận: 
- CT, PCT. UBND tp; 

- Các cơ quan, đơn vị tp; 

- U    các phường, xã; 

- Lãnh đạo VP; 

- QTM; 

- Lưu: VT, CCHC (P). 
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