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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách đối với việc tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum 

trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19  
 

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-CTUBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh thông báo việc thực hiện các biện pháp cấp bách như sau: 

1. Về giải quyết về thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân: 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tạm dừng tiếp nhận hồ sơ nộp trực 

tiếp (từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020), đồng thời 

thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực truyến qua Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cấp 

bách đối với các thủ tục hành chính chưa được triển khai trực tuyến trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh; hoặc các thủ tục hành chính cần 

phải xử lý bằng hồ sơ gốc và có kết quả giải quyết trong ngày thì được Trung 

tâm bố trí công chức, viên chức tiếp nhận xử lý nhưng phải đảm bảo an toàn 

tuyệt đối khi giao dịch. 

2. Đối với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả: 

- Cho phép công chức, viên chức các sở, ban ngành đang thực hiện nhiệm 

vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trở lại cơ quan chủ quản để thực 

hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thời gian 

như trên và phải đảm bảo việc xử lý hồ sơ trả kết quả bằng hình thức trực tuyến 

thông qua Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia, gồm các Quầy làm việc của các sở, ban ngành: Bảo 

hiểm xã hội tỉnh, Tư pháp, Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động 

thương binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Ngoại vụ, Tài 

chính, Ban Quản lý Khu kinh tế, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền 

thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công 

Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải. 

 - Bố trí 03 công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với thủ tục thuộc 

lĩnh vực Giao dịch đảm bảo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Quầy số 14, 

Quầy số 21 và Quầy số 22 (đồng chí Nguyễn Quang Vinh, đồng chí Nguyễn Thị 
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Mỹ Hạnh, đồng chí Đỗ Phú Huy) để giải quyết những thủ tục hành chính cấp 

bách của tổ chức cá nhân và hướng dẫn việc nộp hồ sơ, thủ tục hành chính trực 

truyếnqua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công tỉnh. 

2. Đối với Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính: 

- Cho phép các đồng chí có tên sau thực hiện làm việc qua Hệ thống Ioffice 

tại nhà, đồng thời cam kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, gồm: đồng 

chí Huỳnh Minh Chấn, đồng chí Lê Hữu Phương. Đối với nhiệm vụ Văn thư 

phát hành văn bản đi cho phép đồng chí Lê Thị Lệ Hằng làm việc tại nhà qua hệ 

thống Ioffice, trường hợp cần phô tô in ấn thì thực hiện tại Trung tâm. 

 - Phân công đồng chí Võ Đình Trung làm việc tại Trung tâm để làm đầu 

mối phối hợp với các sở, ban ngành và Viễn thông Kon Tum xử lý giải quyết 

các nhiệm vụ cấp bách về cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các 

nhiệm vụ triển khai tham mưu về công nghệ thông tin, kiểm soát thủ tục hành 

chính do Trung tâm đang thực hiện. 

3. Đối với Bộ phận Thông tin: 

- Cho phép đồng chí Trần Thị Huệ làm việc qua Hệ thống Ioffice tại nhà 

để xử lý Văn thư văn bản đến và thực hiện cập nhật tin, bài trên Cổng Thông tin 

điện tử tỉnh; đồng chí Dương Thị Nương làm việc qua Hệ thống Ioffice tại nhà 

và thực hiện đưa tin hoạt động của lãnh đạo tỉnh (nếu có). 

- Phân công đồng chí Nguyễn Hiệp thực hiện phục vụ các cuộc họp hoặc 

hội nghị bằng giải pháp trực tuyến khi có yêu cầu, đồng thời làm việc tại Trung 

tâm để xử lý các nhiệm vụ về công nghệ thông tin đã được lãnh đạo Trung tâm 

phân công. 

Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hoặc vướng 

mắc trong việc giải quyết hồ sơ, liên hệ đồng chí Trịnh Văn Minh - Phó Giám 

đốc Phụ trách Trung tâm (SĐT: 0911271818); đồng chí Võ Đình Trung - Bộ 

phận Kiểm soát thủ tục hành chính (SĐT: 0260 3500359 - 0905790369)./. 
 

Nơi nhận: 
- Các sở, ban ngành; 

- Công an tỉnh; 

- Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Đồng chí CVP UBND tỉnh (b/c); 

- Bưu điện tỉnh; 
- Viễn thông Kon Tum; 

- Các bộ phận trực thuộc Trung tâm (t/h); 

- Lưu VT, KSTT. 
 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Minh 

 


		2020-04-01T06:52:52+0700


		2020-04-01T07:12:04+0700


		2020-04-01T07:14:13+0700


		2020-04-01T07:14:13+0700


		2020-04-01T07:14:13+0700


		2020-04-01T07:14:13+0700


		2020-04-01T07:50:30+0700




