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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19  

tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thị xã Ngã Năm 

 

Thực hiện Công văn số 1263/UBND-VX ngày 04/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19; Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-BCĐUBND ngày 10/7/2021 và 

Quyết định số 37/QĐ-BCĐUBND ngày 11/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh Sóc Trăng về việc áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

đối với khu vực dân cư trên địa bàn Khóm Tân Trung, Phường 2 và Khóm 6, 

Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đến nay trên địa 

bàn thị xã Ngã Năm đã ghi nhận 06 trường hợp mắc Covid-19, Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả hồ sơ hành chính thị xã Ngã Năm (Bộ phận Một cửa thị xã) thông báo: 

 Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận Một cửa 

thị xã đối với khách ngoài tỉnh kể từ 07 giờ ngày 13/7/2021 cho đến khi có 

thông báo mới. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ 

trực tuyến thông qua: truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn hoặc https://dichvucong.soctrang.gov.vn/huong-dan 

hay truy cập vào Cổng thông tin điện tử thị xã Ngã Năm địa chỉ 

https://nganam.soctrang.gov.vn và địa chỉ tiếp nhận Một cử điện tử thị xã 

https://motcuanganam.soctrang.gov.vn; hoặc liên hệ Bưu điện gần nhất để nộp 

hồ sơ và nhận kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Trường hợp có vướng mắc, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 

02993.869.908 để được hướng dẫn cụ thể. 

Bộ phận Một cửa thị xã xin trân trọng thông báo đến tổ chức, cá nhân có 

liên quan được biết và thực hiện./.  

Nơi nhận:  
- TT. Thị ủy;  

- Ban Chỉ đạo thị xã; 

- Ban, phòng ngành, đoàn thể thị xã; 

- Bộ phận Một cửa thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                    
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