
ỦY BAN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 HUYỆN CHƯ PĂH                                   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
  

 Số:        /TB-VP                             Chư Păh, ngày      tháng  12 năm 2019 
 

 

THÔNG BÁO  

Về việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 

 Ủy ban nhân dân huyện, thị trấn Phú Hòa tại trụ sở Bưu điện huyện. 
   

Thực hiện Thông báo số 49/TB-VP ngày 10/5/2019 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai về kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Phó Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc với Bưu điện tỉnh về Đề án thí điểm chuyên 

giao một sổ nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Gia Lai sang Bưu 

điện và Công văn số 4806/UBND-NC ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân về 

việc phúc đáp văn bản số 710/BĐGL-KHKD ngày 07/12/2019 của Bưu điện tỉnh; 

 Ngày 10/12/2019, Ủy ban nhân dân huyện có Kế hoạch số 4507/KH-UBND 

chuyển giao các nhiệm vụ hành chính công của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 

của huyện, thị trấn Phú Hòa sang Bưu điện huyện thực hiện; 

Theo đó, kể từ ngày 10/12/2019, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 

chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thị trấn Phú Hòa cho công dân, 

tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện được thực hiện tại trụ sở Bưu điện huyện 

Chư Păh (địa chỉ: Số 24, đường Trần Phú, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh). 

  Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân thị trấn Phú 

Hòa có trách nhiệm cử cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận, hướng 

dẫn, hỗ trợ nhân viên bưu điện tại trụ sở Bưu điện huyện theo đúng Kế hoạch số 

4507/KH-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn, công dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện biết, thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, CVNC, CVCNTT.                          
 
 
 

                     TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
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