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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TUY PHONG 

 

Số:  3408  /UBND-CNTT 
V/v đẩy mạnh tuyên truyền, 

thực hiện dịch vụ công trực 

tuyến, nhất là dịch vụ công 

thiết yếu ở các địa phương. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

      Tuy Phong, ngày 19 tháng 12 năm 2022 

                                               Kính gửi:  

    - Công an huyện; 

    - Các các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

    -     an nh n   n các xã, thị trấn; 

 

  hực hiện Công văn số 1375/STTTT-BCVT&CNTT ngày 23/11/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến, nhất là dịch vụ công thiết yếu ở các địa phương; 

Chủ tịch  y ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau: 

1. Các các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và     an nh n   n các   , thị trấn 

  ăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, người 

  n trên địa bàn nộp hồ sơ trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến. Triển 

khai cho Tổ Công nghệ số cộng đồng tăng cường hướng dẫn người dân trên địa 

bàn nộp hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công 

quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh;  ăng cường tuyên truyền về các dịch vụ 

công thiết yếu được phê duyệt tại Kế hoạch số 638/KH-UBND ngày 07/3/2022 

của     an nh n dân tỉnh và Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 13/4/2022 của    

ban nhân dân huyện (19 dịch vụ công thiết yếu). 

  ù  theo điều kiện của từng địa phương, có thể bố trí thêm tình nguyện 

viên và máy vi tính tại bộ phận Một của của    để giúp người dân, tổ chức đăng 

ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm nâng cao chỉ số hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính trực tuyến của tỉnh. 

2. Công an huyện 

Chỉ đạo Công an xã phối hợp với Tổ Công nghệ số cộng đồng của từng 

thôn, khu phố tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân đăng ký và sử 

dụng tài khoản định  anh điện tử để thực hiện nộp giải quyết các thủ tục hành trực 

tuyến. (Hướng dẫn người dân tạo lập tài khoản điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ 

giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công  được đăng tại địa chỉ: 

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/guide.cpx?

* 

 

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/guide.cpx?secrd=ms4DO9WdMMx/W9Ciucl4uA


secrd=ms4DO9WdMMx/W9Ciucl4uA==. Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản 

định danh điện tử trên nền tảng VNeID: https://vneid.gov.vn/) 

3.  h ng Văn hóa và  hông tin  

Phối hợp với Công an huyện hướng dẫn cho Tổ Công nghệ số cộng đồng và 

người   n trên địa bàn huyện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các các dịch vụ công 

trực tuyến. Đồng thời theo  õi, đôn đốc tham mưu UBND hu ện báo cáo cấp trên 

khi có yêu cầu. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch  y ban 

nhân dân các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT/ C . UBND hu ện;  

- Lưu: VT, CNTT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 Dương Hồng Sơn 

 

https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/smartcloud/expway/page/guide.cpx?secrd=ms4DO9WdMMx/W9Ciucl4uA
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