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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị Trấn Thanh Miện, ngày 16 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

tại Bộ phận Một cửa thị trấn Thanh Miện ngày thứ Năm, ngày 17/11/2022

Thực hiện Công văn số 603/VP-NC-KSTTHC ngày 11/11/2022 của Văn 
phòng UBND tỉnh Hải Dương về việc phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm 
soát thủ tục hành chính năm 2022;

Thực hiện nội dung Giấy mời số 202/GM-UBND ngày 11/11/2022 của 
UBND huyện Thanh Miện về việc Dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ 
kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
năm 2022, 

UBND thị trấn Thanh Miện thông báo tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp, 
giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Bộ phận Một cửa thị trấn Thanh Miện, 
thời gian tạm dừng 1 ngày, thứ Năm, ngày 17/11/2022. Tổ chức, cá nhân có hồ 
sơ TTHC cần giải quyết, đề nghị gửi bằng hình thức online (Dịch vụ công trực 
tuyến mức độ và 4) qua tài khoản Cổng dịch vụ công Hải Dương 
(https://dichvucong.haiduong.gov.vn), tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia 
(https://dichvucongquocgia.gov.vn) hoặc gửi hồ sơ TTHC qua đường bưu điện 
về Bộ phận Một cửa thị trấn Thanh Miện. 

Vậy UBND thị trấn Thanh Miện thông báo để các cơ quan, đơn vị và các tổ 
chức, cá nhân biết và thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Đài truyền thanh TT;
- Trang TTĐT thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Quang Hùng


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-16T15:53:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Đỗ Quý Can<doquycan@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-16T15:55:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân thị trấn Thanh Miện<ttthanhmien.thanhmien@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




