
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:             /UBND-VP 

V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết TTHC tại bộ phận 

một cửa lĩnh vực đất đai thuộc thẩm 

quyền của Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Cẩm Thủy 

Cẩm Thủy, ngày        tháng 12 năm 2021 

 

 

 Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
  

Theo báo cáo tại Công văn số 889/CNVPĐKĐĐCT ngày 26/12/2021 của 

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cẩm Thủy về các trường hợp tiếp 

xúc với ca dương tính F0 công dân Nguyễn Thanh Tuấn tại xã Cẩm Lương, và các 

trường hợp là F2 là việc chức, người lao động của Chi nhánh.  

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

huyện theo Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về tăng cường các biện phám phòng chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn toàn tỉnh. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo đến Trưởng các 

phòng, Thủ trưởng các đơn vị trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

về việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 

lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký 

đất đai huyện Cẩm Thủy từ ngày 27/12/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

Lý do tạm dừng: Tại Chi nhánh Văn phòng đất đai huyện Cẩm Thủy có 02 

trương hợp F1 tiếp xúc trực tiếp với F0 Nguyễn Thanh Tuấn, và toàn bộ viên chức, 

người lao động thuộc Chi nhánh, kể cả viên chức, người lao động của Chi nhánh 

làm việc tại bộ phận một cửa của huyện là F2 phải thực hiện cách ly y tế theo quy 

định. 

Vậy Văn phòng HĐND và UBND xin trân trọng thông báo để tổ chức, cá 

nhân được biết tiện cho việc liên hệ giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Hùng 
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