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S& 2r3Z/UBNDKSTT 
V/v trin khai mt S6 bin 

phãp tiêp nhn và trá k& qua 
thu tic hành cbInh tai BO phn 

MOt càa các cap dê phong, 
chông djch COVID-19.  

Ha Ni, ngày2'rtháng - nám 2021 

N HOA VA THE THAOTPHA NOI  

SÔ'
KInh giri: 

Ngày:..dW/...... 

uyen.  
'và khiuHS: 

- Các so, ban, ngành; 
- IJBND các qun, huyn, thj xã; 
- Btru din Thành ph6 Ha Ni. 

Ngày 23/7/2021, Chü tjch UBND thãnh ph6 Ha Ni dã ban hành CFII thj s6 
17/CT-UBND ye vic lhijc hin giân các xã hOi  trên dja bàn Thành phô dê phông, 
chông djch COVID-19 tnrOc dién biên phCrc tp cüa djch bnh trên Ca ntrOc. Dé dáp 
üng các yêu câu thiêt yêu cüa ngilOi dan, doanh nghip trong vic thc hin thu tiic 
hãnh chinh tai  các c quan hành chmnh nhà nuOc thuOc Thãnh phô và dam bâo vic 
chü dng phông, chông djch COVID-19 ti ncsi tiêp nhn và trà kêt qua giãi quyêt 
thütic hânh chInh (sau day là B phn Mt càa), Chu tjch Uy ban nhân dan Thành 
phô chi dao  nhu sau: 

1. Giám d6c, Thu tru&ng các sO, ban, ngành, Chi tjch UBND các qun, huyn, 
thi xä chi dao,  thc hin: 

-  Tam dim vic 1ip nhn và trâ kt qua giâi quyt thu tic hành chInh theo 
hInh thüc trirc ftêp trong thOi gian thirc hin Chi thj so 1 7/CT-UBND ngày 23/7/2021 
cüa Chü tjch UBND thành phô Ha Ni hoc khi có thông báo mOi. 

Dôi vOi các thu tic hành chinh d tiêp nhn, giãi 9uyt và dA có két qua giäi 
quyêt truOc ngày 23/7/2021: thrc hin lien h và chuyén trá két qua tOi cong dan 
qua Hhông buu chInh cOng Ich. Tth các thu tçlc hành chInh theo quy djnh vic 
nhn kêt qua phãi do trrc tiêp cong dan den nhn th lien h, hçn thOi gian trá kêt 
qua và dam bâo các quy djnh pbOng, chOng djch theo dung quy djnh. 

- Thirc hin vic tiêp nhn thu t%lc hành chInh cho ngu&i dan, doanh nghip 
thông qua hInh thirc: trirc tuyên trén Cong djch vii trrc tuyên cüa Thành phô 
(http://dichvucong.hanoi.gov.vn), Cong djch vi cong Quôc gia 
(http://dichvucong.gov.vn), Phân mêm quãn l doanh nghip và h cá the 
(http://dkkdqh.gov.vn) dôi vói các thu tic hành chInh dA trien khai djch vi cong mirc 
d 3, m1rc d,4 và qua H thông buu chmnh cong ich. 

Riêng dOi vOi các thu ti1c hành chInh lien quan den vic phic v11 cong tác phOn, 
chOn djch; cong vi; ngoi giao holtc  the thu tic hành chmnh thiêt yêu lien quan den 
dOi song dan sinh, an ninh trât t1r xA hi (khai t1r, phiic vi vic khám, chfta bnh, 
ngân hang, cong chirng, clang k giao djch bâo dam ), các dan vj can cCr tInh 
hinh thc tê bô trI can b trirc dê thijc hin vic tiêp nhn tai  B phn Mt cra trong 
truOng hp cong dânldoanh nghip khOng the thrc hin thu t%ic qua hInh thüc trçrc 
tuyên; 
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- Khai thác các kênh thông tin: Cng thông tin din tCr cüa &in vj; cüa Thành 
phô và ChInh phü; tong dài din thoi; ba truyên thanh; sir diing mng xã hi hoc 
các Cong cii khác phü hçxp tuyên truyên, thông tin và huàng dan ngu?i dan th'irc hin 
các thñ tiic hành chInh trén môi tru&ng mng, thông qua djch vii cong trrc tuyén 
müc d 3, mfrc d 4 trên Cong djch vi cong Quoc gia, Cong djch v cong Thành 
phô hoc thirc hin thu. tic hãnh chinh thông qua djch vij buu chInh cong Ich cüa 
Thành phô; 

- Phôi hqp cht chê vâi Bixu din thành phô Ha Ni, các dan vj cung frng djch 
vJ1 biru chInh thrc hin vic tiêp nhn và chuyên trà kêt qua giãi quyêt TTHC cho 
cong dan qua h thông buu thInh; 

- Yêu câu, huâng dn ngixri dan thirc hin nghiêm vic gi& khoãng cách tôi 
thiêu 2m khi giao tiêp, chi tiêp 1 cong dan ti 1 thai diem tai  B phn Mt cüa (nêu 
cO phát sinh vic tiêp nhn và trâ két qua). 

2. Biru din Thành phô Ha Ni tiêp tic duy tn mi cCra các diem giao djch, dông 
thôi tang cithng phOi hçip vài các &m vi trên dja bàn trong vic thxc hin vic chuyên 
phát hO sa và trã két qua giái quyêt thii tijc barth chInh, dam bâo các bin pháp an 
toàn phOng, ehOng djch bnh theo quy djnh cüa BO Y tê và cüa Thành phô. 

3. Các s&, ban, ngành; UBND các qun, huyn, thj xà; UBN]) các xã, phi.r&ng, 
thj trân tIch circ dôi m&i, câitiên each thüc lam vic nhAm dap yêu câu phông, chông 
djch theo chi dao,  huàng dan cUa Trung uang và Thành phô; Tang ct.thngvic 1rng 
ding cong ngh thông tin, các hoat dng trirc tuyên trong chi dao; giâi quyêt các tht 
tiic hành chInh; phôi hçcp cht ch vri Biru din Ha Ni, các dan vj cung frng djch 
vii bixu chInh trong vic tiêp nhn, giâi quyêt thu trc hãnh chInh, dam bâo giâi quyêt 
cong vic kp thii, hiu qua, an toàn phông, chông djch bnh. 

4. Trongquá trInh trien khai th%rc hin, nêu có khó khan, vu&ng mac, các dan 
vj thông tin ye Van phông UBND Thành phô dé tong hqp, báo cáo UBND Thành 
phô xem xét, chi dao.f. i—
Noi nhn: 
- Nhu trên; - - CHU TICH 
- Chü tjch UBND Thãnh phô (dê báo cáo); 
- Các Phó Chi tjch UBND Thãnh ph6; , 
- VPUBTP: CVP, PCVP Lê Tir Lc, các ! f [I 
phông: KSTTHC, TKBT, TH, KGVX; 
HCTC, THCB; . 
- Liru: VT, KSTThC ga) 

ngSorn 

KT. CHU TICH 
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