UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

VĂN PHÒNG
Số:987

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 7 năm 2021

/VP-HCC

V/v giải quyết TTHC tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
trong thời gian giãn cách xã hội

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành;
- UBND thành phố Quảng Ngãi;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch
UBND tỉnh áp dụng biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; được sự cho phép của Chủ tịch UBND tỉnh tại
điểm d khoản 1 Công văn số 2974/UBND-HCC ngày 28/6/2021, Văn phòng
UBND tỉnh thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh kể từ ngày 08/7/2021 được thực hiện như sau:
1. Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên
địa bàn thành phố Quảng Ngãi
a) Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ nộp đầu vào cho đến khi có thông báo mới (trừ
trường hợp phải nộp bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan nhà nước).
b) Đối với hồ sơ đã có kết quả giải quyết, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả
kết quả chủ động liên hệ với chủ hồ sơ để trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đối với trường hợp thật sự cần thiết.
2. Đối với lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm cho hộ gia đình, cá nhân
(đăng ký thế chấp, xóa thế chấp) được thực hiện bình thường.
3. Hoạt động tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các lĩnh vực khác thuộc
thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành thực hiện tiếp nhận hồ sơ nộp trực
tuyến, nộp và nhận trả kết quả giải quyết qua bưu điện; đối với trường hợp khác
chỉ tiếp nhận trực tiếp trong trường hợp thật sự cần thiết.
Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan phối
hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Công an tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- Viễn thông Quảng Ngãi, Bưu điện tỉnh;
- Vietcombank Quảng Ngãi;
- VPUB: PCVP, các phòng n/cứu, CBTH;
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- Lưu: VT, HCC.

