ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 06/UBND-HCC
V/v triển khai đặt lịch nộp
hồ sơ thủ tục hành chính

Hậu Giang, ngày 05 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Quyết định số 1988/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành quy định hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Bộ phận Một
cửa các cấp ở khu vực có cấp độ dịch 3 và 4 chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc qua
đường bưu chính công ích. Tuy nhiên, đối với một số thủ tục người dân cần phải
đến bộ phận Một cửa để được giải quyết trực tiếp. Để đảm bảo vừa thực hiện
công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả vừa giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính
cho tổ chức, cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Giao Văn phòng UBND tỉnh:
- Triển khai mở rộng chức năng Đặt lịch nộp hồ sơ đối với thủ tục hành chính
thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý, được cung cấp tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh trên Ứng dụng di động Hậu Giang từ ngày 06/01/2022.
- Hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai chức năng Đặt lịch nộp
hồ sơ thủ tục hành chính trên Ứng dụng di động Hậu Giang.
2. Giao Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các tổ chức, cá nhân có đăng ký lịch
trên Ứng dụng di động Hậu Giang. Trường hợp tổ chức, cá nhân không có điện thoại
thông minh để đăng ký lịch trên ứng dụng thì có thể nhờ người thân đăng ký hoặc gọi
điện thoại qua số 0293.3554567 để được hỗ trợ.
3. Giao Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các Bộ phận Một cửa các cấp trên
địa bàn thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với các tổ chức, cá nhân có đăng ký
lịch trên Ứng dụng di động Hậu Giang để đảm bảo không tập trung đông người và
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch theo quy định. Đồng thời, chủ động thông
tin, tuyên truyền thời điểm bắt đầu triển khai để người dân biết thực hiện.
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4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hậu Giang, Đài Phát thanh và
Truyền hình Hậu Giang: tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông
tin phổ biến để người dân biết và thực hiện hiệu quả./.
Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Như trên;
- Cơ quan Báo, Đài;
- Lưu: VT, HCC.ĐVM

CHỦ TỊCH

Đồng Văn Thanh

