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    ỦY BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG TIẾN THÀNH       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

   Số:           /TB-UBND     Tiến Thành, ngày       tháng      năm 2022   

 

THÔNG BÁO 

V/v thực hiện tiếp nhận và giải quyết 

 hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Tiến Thành 

 

Căn cứ Công văn số 606/UBND-CNTT ngày 04/4/2022 của UBND thành phố 

Đồng Xoài việc việc tăng cường sử dụng các ứng dụng CNTT trong giải quyết công 

việc; Công văn số 799/UBND-CNTT ngày 26/4/2022 của UBND thành phố về việc 

chấn chỉnh công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính; 

Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND phường Tiến 

Thành về Chuyển đổi số xây dựng chính quyền kiến tạo, phường tự động, lãnh đạo 

360 độ trên địa bàn phường Tiến Thành năm 2021, 2022 và định hướng đến năm 

2025; 

Thực hiện các nội dung chỉ đạo UBND thành phố Đồng Xoài trong việc triển 

khai sử dụng các ứng dụng phần mềm trong giải quyết công việc, hướng đến xây 

dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và cải cách nền hành chính hiệu quả, 

hiện đại nhằm phục vụ nhân dân, doanh nghiệp tốt hơn. Nay UBND phường Tiến 

Thành thông báo đến nhân dân, doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân một số nội dung như 

sau: 

1. Thực hiện 100% tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính dịch 

vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên môi trường điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả phường (gọi tắt là Bộ phận “Một cửa” phường), không nhận hồ sơ giấy 

theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. 

Đồng thời, tăng cường sử dụng phần mềm Chứng thực điện tử để thực hiện giải 

quyết TTHC phục vụ người dân một cách nhanh chóng và thuận tiện.  

Nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến liên hệ giải quyết 

công việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Tiến Thành sẽ được cán bộ, 

công chức chuyên môn hướng dẫn về việc tạo tài khoản, nộp hồ sơ dịch vụ công và 

thực hiện khảo sát trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Phước 

(http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) theo đúng quy định. 

Thời gian áp dụng bắt đầu kể từ ngày 01/6/2022. 

2. Giao Bộ phận “Một cửa” phường: Tích cực, chủ động trong công tác 

phối hợp hỗ trợ, tăng cường hướng dẫn người dân, doanh nghiệp đến giải quyết 

TTHC từng bước tiếp cận, nắm bắt và sử dụng thành thạo các ứng dụng trên Dịch 

http://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/
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vụ công trực tuyến. Niêm yết thông báo này tại Bộ phận “Một cửa” phường để 

nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc đọc, hiểu thực 

hiện nghiêm túc. 

3. Công chức VP-TK phường (phụ trách CCHC, Thi đua khen thưởng 

phường): Căn cứ Kế hoạch phát động thi đua trong công tác CCHC năm 2022 và 

chỉ đạo tại thông báo này phải thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

tỷ lệ hồ sơ giải quyết mức độ 3, 4; chứng thực điện tử, định kỳ theo quý báo cáo 

Chủ tịch UBND phường xem xét khen thưởng đột xuất. Đồng thời, các trường hợp 

bộ phận nào không đảm bảo nhiệm vụ đề xuất đánh giá, xếp loại cuối năm theo 

đúng quy định. 
  

UBND phường Tiến Thành thông báo đến cán bộ, công chức cơ quan, các 

đơn vị, nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
-TT Đảng ủy-HĐND phường; 

-CT, các PCT UBND phường; 

-CB, CC, Bộ phận “một cửa” phường; 

-Các đơn vị, cá nhân, nhân dân, doanh nghiệp; 

-Các Khu dân cư (8/8 khu phố); 
-Lưu: VT. 

         CHỦ TỊCH 
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