
 

 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ NGOẠI VỤ 

 
Số: 398/SNgV-VPTTr 

V/v thông báo tạm ngừng tiếp 

nhận, giải quyết và trả kết quả 

thủ tục hành chính bằng hình 

thức trực tiếp  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
         Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 6 năm 2021 

  
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân. 

 

Thực hiện Công văn số 3685/UBND-PC1 ngày 13/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức 

trực tiếp tại Bộ phận 1 cửa các cấp. 

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh, để góp phần khống chế, kiểm soát các nguồn lây lan chống dịch 

bệnh; Sở Ngoại vụ thông báo đến các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, 

thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân một số nội dung sau: 

 1. Tạm dừng việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính 

bằng hình thức trực tiếp thuộc lĩnh vực đối ngoại tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh; tạm dừng việc tiếp nhận các hồ sơ dịch thuật dịch vụ tại Trung 

tâm Dịch thuật dịch vụ Đối ngoại bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 14/6/2021 cho 

đến khi có thông báo tiếp theo. 

2. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ 

tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại 

vụ, thực hiện nộp hồ sơ qua Hệ thống mạng điện tử: 

http://dichvucong.hatinh.gov.vn; nộp hồ sơ dịch thuật, dịch vụ qua địa chỉ email 

dvdoingoaihatinh1@gmail.com và nhận trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.   

3. Yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn và Trung 

tâm Dịch thuật Dịch vụ Đối ngoại nghiêm túc thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử nếu có khó khăn, 

vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên hệ với bà Bùi 

Hồng Vân - Viên chức Trung tâm Dịch thuật, dịch vụ Đối ngoại, số điện thoại: 

0976.016.505 để được hướng dẫn cụ thể./. 

 

Nơi nhận:                 
 - Như trên;            
 - UBND tỉnh (để b/c);     

 - Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; 

 - Lưu VT, VPTTr.  

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Thái Phúc Sơn 

http://dichvucong.hatinh.gov.vn/
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