
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
 

Số:  696/UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Chi Lăng, ngày 22 tháng 4 năm 2022 
V/v tuyên truyền, hướng dẫn 

dịch vụ công trực tuyến và dịch 

vụ bưu chính công ích  

 

               

     Kính gửi: 

                                - Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

                       - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn 

vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức 

giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử, xây dựng Chính quyền điện tử, cải thiện chất lượng dịch vụ công, 

giảm tiêu cực, phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải 

quyết thủ tục hành chính; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng thuận 

lợi, minh bạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Giao Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính 

công ích trên hệ thống loa truyền thanh của huyện, xã và trên các phương tiện thông 

tin đại chúng bằng các hình thức phù hợp; trong đó chú trọng tuyên truyền về lợi ích 

sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích 

trong giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết và tích cực sử dụng. 

2. Giao Ban Biên tập Trang thông tin điện tử huyện thực hiện đăng tải video, 

hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến lên Trang thông tin điện tử huyện. 

3. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. 

(Các tài liệu hướng dẫn gửi kèm theo: Bài tuyên truyền về dịch vụ công trực 

tuyến; video, file hướng dẫn đăng ký tài khoản và các bước thực hiện nộp hồ sơ qua 
dịch vụ công trực tuyến). 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP (DTV). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Vi Quang Trung 
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