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           Phú Giáo, ngày 15 tháng 8 năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp tục tạm ngưng thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp và qua 

dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn huyện Phú Giáo 
 

 

Căn cứ Công văn số 3985/UBND-VX ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh 

Bình Dương về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện xanh xóa địa bàn; 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bênh Covid-19 trên địa bàn được 

hiệu quả, đảm bảo sức khỏe người dân là trên hết; sớm đưa Phú Giáo trở thành 

vùng xanh và về trạng trái bình thường mới. UBND huyện Phú Giáo thông báo: 

1. Kể từ 00 giờ 00 phút ngày 16/8/2021, UBND huyện Phú Giáo tạm 

ngưng giao dịch thủ tục hành chính trực tiếp và qua dịch vụ Bưu chính công ích 

(BCCI) cho đến khi có thông báo mới. 

 2. UBND huyện Phú Giáo chỉ tổ chức thực hiện giao dịch trực tuyến các 

thủ tục hành chính mức độ 3,4 trên trang dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: 

https://dichvucong.binhduong.gov.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại 

đường dây nóng: 0935201286 (ông Võ Việt Thường) hoặc 0903145467 (ông 

Trần Văn Của). Đồng thời, hướng dẫn, tư vấn thủ tục đất đai qua Zalo và điện 

thoại. 

3. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Giám đốc Chi nhánh Văn 

phòng Đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện: 

- Bố trí nhân sự xem xét và giải quyết hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục 

hành chính mức độ 3,4 cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo theo đúng quy định 

- Quán triệt CBCC hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC qua dịch 

vụ công mức dộ 3,4 cho người dân, doanh nghiệp phải đảm bảo tận tình, kịp 

thời, hiệu quả, không gây phiền hà nhũng nhiễu, bức xúc trong nhân và doanh 

nghiệp.  

4. Giao phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao 

và Truyền thanh huyện, UBND các xã, thị trấn 

- Giao Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện tuyên truyền 

trên các phương tiện thông tin đại chúng để cá nhân, tổ chức được biết việc tạm 

ngưng giao dịch thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện. 

https://dichvucong.binhduong.gov.vn/


- Phối hợp tuyên truyền vận động cá nhân, tổ chức tăng cường thực hiện 

giao dịch hồ sơ qua hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch 

và giải quyết kịp thời các yêu cầu cấp bách của nhân nhân và doanh nghiệp. 

- Đối với các thủ tục hành chính mang tính chất cấp thiết, ảnh hưởng trực 

tiếp, gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

tham mưu giải quyết thủ tục hành chính đó báo cáo lãnh đạo UBND huyện xin ý 

kiến giải quyết và phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

5. Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3,4 có khó khăn 

vướng mắc đề nghị các tổ chức cá nhân liên hệ theo số điện thoại công khai trên 

trang thông tin điện tử huyện tại địa chỉ: https://phugiao.binhduong.gov.vn hoặc 

phụ lục kèm theo thông báo này. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm các 

nội dung trên và kịp thời thông tin, giải thích cho cá nhân, tổ chức khi có yêu 

cầu./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Bình Dương; 
- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh, Bưu điện huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện; 

- LĐVP, CV, Wedsite huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.  

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

              Đoàn Văn Đồng 

 

 

            

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phugiao.binhduong.gov.vn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ GIÁO 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 

Danh sách CCBC Bộ phận Một cửa huyện Phú Giáo 

(Kèm theo Thông báo số:        /TB-UBND ngày    Tháng 08 Năm 2021 của 

UBND huyện Phú Giáo) 
 

ST

T 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị Email công vụ 

1 Thượng Tấn Phong 

Nhân viên CN 

VPĐK đất đai 

(Tư vấn pháp lý) 

Nhân viên tư vấn 

Số ĐT: 0982897816 

2 Trần Thị Phương Hằng 

Nhân viên CN 

VPĐK đất đai 

(Trả kết quả hồ sơ 

đất đai) 

phuonghangtran92@gmail.com 

Số ĐT: 0384092500 

3 Nguyễn Thị Thanh Chi 

Nhân viên CN 

VPĐK đất đai 

(Nhận hồ sơ đất đai) 

nttchi087@gmail.com 

Số ĐT: 0985262087 

4 Trương Thị Diệu Quân 

Nhân viên CN 

VPĐK đất đai 

(Nhận hồ sơ đo đạc, 

trích lục) 

dieuquan0809@gmail.com 

Số ĐT: 0987327360 

5 Kim Văn Có 

Nhân viên CN 

VPĐK đất đai 

(Nhận hồ sơ Thế 

chấp, xóa thế chấp, 

đính chính,…) 

kimvanco1993@gmail.com 

Số ĐT: 0344082242 

6 Phạm Thị Giang 

Nhân viên CN 

VPĐK đất đai 

(Trả kết quả Trích 

đo, trích lục, đính 

Phamthigiang1983@gmail.com 

Số ĐT: 0907565304 
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chính, …) 

7 Trần Thị Kiều  

Nhân viên CN 

VPĐK đất đai 

(Trả kết quả Trích 

đo, trích lục, đính 

chính, …) 

Kieu120387@gmail.com 

Số ĐT: 0919791079 

8 Lê Thị Ngọc Duy 

Nhân viên CN 

VPĐK đất đai 

 (CMĐ SDĐ, Bảo 

vệ môi trường,…)  

duyle1025@yahoo.com 

Số ĐT: 0908401800 

9 Phạm Thị Thủy 
CV Bảo hiểm xã hội 

huyện 

thuypt@binhduong.vss.gov.vn 

Số ĐT:0986713338 

10 
Nguyễn Thị Minh 

Phượng 

CV phòng Kinh tế 

(An toàn thực phẩm, 

GCN rượu, bia …) 

phuongntm@binhduong.gov.vn 

Số ĐT: 0974301515 

11 Ngô Thị Cẩm Nhung 

CV phòng Tư pháp 

(Hộ tịch, chứng 

thực, ..) 

nhungntc@binhduong.gov.vn 

Số ĐT: 0985001900 

12 Nguyễn Thị Hồng Việt 

CV phòng Giáo dục 

và Đào tạo   

(Chuyển trường, …) 

vietnth.@pg.sgdbinhduong.edu.vn 

Số ĐT: 0919365750 

13 Trần Hồng Vân 

CV Phòng Nội vụ  

(Tôn giáo, thi đua 

khen thưởng, …) 

vanth@binhduong.gov.vn 

Số ĐT: 0938263263 

14 Trần Trung Lập 

CV Phòng QLĐT 

(Giấy phép xây 

dựng, ..) 

laptt@binhduong.gov.vn 

Số ĐT: 0918688318 

15 Huỳnh Thị Ngọc Thảo 

CV Phòng TC-KH 

(Giấy phép kinh 

doanh,…) 

thaohtn@binhduong.gov.vn 

Số ĐT: 0937672777 

16 Nguyễn Thị Hà 

CV phòng LĐTB và 

XH  

(Bảo trợ xã hội, …) 

hant@binhduong.gov.vn 

Số ĐT: 0906725665 
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