
UBND HUYỆN Lộc NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG HĐND UBND Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:4 /í /TB-VP Lộc Ninh, ngày 11 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO 
V/v Hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả huyện Lộc Ninh

Căn cứ các Quyết định hết cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 của các 
bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa điện tử huyện; Căn cứ tình 
hình thực tế, để kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân, và 
doanh nghiệp

Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo đến người dân, doanh nghiệp nội 
dung sau:

-T ừ  ngày 11/10/2021, Bộ phận Một cửa điện tử huyện Lộc Ninh mở cửa hoạt 
động tiếp công dân và tiếp nhận hồ sơ trực tiếp Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả huyện Lộc Ninh. Khuyết khích người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng  dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ
http://dỉchvncong. bỉnhphuoc. gov. vn/

- Yêu cầu người dân đến nộp hồ sơ và nhận trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả huyện thực hiện đúng quy định về thực hiện giữ khoảng cách 
an toàn, đeo khấu trang, rửa tay trước khi vào quầy giao dịch.

Văn phòng HĐND-UBND huyện rất mong được sự hợp tác của người dân và 
doanh nghiệp để đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng trong giai đoạn dịch bệnh 
Covid-19 còn phức tạp như hiện nay.

Trân trọng !
Nơi nhận:
- TT HŨ; TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT./.
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