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Bình phước, ngày 18 tháng 7 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

trong thời gian giãn cách xã hội. 

Thực hiện Công văn số 2387/VPUBND-NC ngày 18/7/2021 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước, Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) thông báo 

về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm như 

sau: 

1. Đối với người dân, doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả: 

- Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại TTPVHCC trong thời gian thực 

hiện cách ly xã hội từ ngày 19/7/2021 đến hết ngày 01/8/2021. Khuyến khích người 

dân, doanh nghiệp, tổ chức nộp hồ sơ qua các điểm giao dịch của Bưu điện nơi gần 

nhất; nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ: 

dichvucong.binhphuoc.gov.vn và Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn. Trong quá trình nộp hồ sơ, nếu có vướng mắc sẽ được bộ phận 

hỗ trợ hồ sơ trực tuyến hỗ trợ (qua chatbox tại Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc qua điện 

thoại 0271 6254888, bấm số máy lẻ: 0 trong giờ làm việc). 

- Đối với các trường hợp nhận kết quả: Đề nghị người dân, doanh nghiệp, 

tổ chức liên hệ qua chatbox tại Cổng Dịch vụ công tỉnh hoặc qua điện thoại 0271 

6254888, bấm số máy lẻ: 234 trong giờ làm việc để được hỗ trợ nhận kết quả qua 

Bưu điện. 

2. Đối với các bộ phận tại TTPVHCC: 

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 tại 

công sở, gia đình và cộng đồng; thực hiện việc cách ly toàn xã hội từ ngày 19/7/2021 

đến hết ngày 01/8/2021. Trong thời gian nêu trên phải ở nhà, chỉ ra ngoài trong 

trường hợp thật sự cần thiết để mua lương thực, thực phẩm, thuốc men… và đến công 

sở trực theo phân công của lãnh đạo (có đeo khẩu trang đúng cách); giữ khoảng cách 

tối thiểu 2 mét khi giao tiếp và không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện; duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

theo hướng dẫn của ngành y tế. 



- Bộ phận Trả kết quả, Bộ phận hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến bố trí trực 

luân phiên tại Trung tâm để đảm bảo tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ 

trực tuyến, qua Bưu điện hoặc nhận kết quả qua Bưu điện). 

- Đối với quầy của Bưu điện tỉnh tại TTPVHCC: không trực tiếp trực tại 

Trung tâm nhưng đề nghị tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Bưu điện, 

việc chuyển hồ sơ về các sở, ban, ngành và ngược lại: chuyển kết quả từ sở, ban, 

ngành về TTPVHCC vẫn thực hiện bình thường để đảm bảo luân chuyển hồ sơ kịp 

thời. 

- Các bộ phận tiếp nhận hồ sơ của các sở, ban, ngành: làm việc tại nhà, sẵn 

sàng liên lạc qua điện thoại và internet trong suốt thời gian làm việc để kịp thời tiếp 

nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua Bưu điện. Các 

trường hợp không có máy tính tại nhà hoặc máy tính phải sử dụng mạng chuyên dùng 

tại Trung tâm thì đến cơ quan để tác nghiệp. 

- Các trường hợp đến làm việc, trực theo lịch tại cơ quan phải mang thẻ công 

chức, viên chức, nhân viên trong quá trình đi từ nhà đến cơ quan và ngược lại để 

trình báo khi lực lượng chức năng kiểm tra.  

Trên đây là thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại TTPVHCC 

trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. TTPVHCC rất mong sự hợp tác của người 

dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để đảm bảo sự an toàn của cộng đồng. Đề nghị 

các bộ phận trực thuộc, các công chức, viên chức, nhân viên, người lao động tại 

Trung tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Các sở ban ngành; 

- Bưu điện tỉnh; 

- LĐVP; 

- Các bộ phận trực thuộc; 

- Quý doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; 

- Lưu VT. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Gia Khánh 
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