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Kính gửi:        

- Văn phòng HĐND - UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin;       

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Hoàng Văn Hiệp - Chủ tịch UBND 

huyện tại Thông báo kết luận số 224/TB-UBND ngày 11/8/2022. UBND huyện Đô 

Lương yêu cầu Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa 

và Thông tin, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Văn phòng HĐND - UBND huyện 

- Chỉ đạo Bộ phận một cửa của huyện đầu tư các trang thiết bị (máy vi tính, 

scan…) để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt dịch vụ công mức 

độ 3, mức độ 4 trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân và doanh 

nghiệp; thực hiện hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp đăng ký tài khoản, số 

hóa hồ sơ  và gửi trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ 

https://dichvucong.nghean.gov.vn.  

- Phối hợp với bưu điện huyện triển khai cung cấp dịch vụ bưu chính công 

ích trong việc tiếp nhận hồ sơ và gửi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

đồng thời  

- Phối hợp với Phòng Nội vụ chỉ đạo Bộ phận một cửa cấp xã, thị trấn tăng 

cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

2. Phòng Nội vụ 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện chỉ đạo UBND 

các xã, thị trấn tăng cường công tác cải cách hành chính Nhà nước, đặc biệt là tăng 

cường ứng dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận 

một cửa cấp xã, thị. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Đảm bảo kết nối mạng Internet thông suốt, an toàn thông tin tại Bộ phận một 

cửa của huyện; đồng thời hướng dẫn Bộ phận một cửa của huyện, xã, thị trấn trong 

https://dichvucong.nghean.gov.vn/
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việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 khi có yêu cầu.  

4. UBND các xã, thị trấn 

Chỉ đạo Bộ phận một cửa cấp xã, thị tăng cường triển khai có hiệu quả dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị máy vi tính, 

máy scan; Tổ chức hướng dẫn cho người dân và doanh nghiệp gửi hồ sơ trực tuyến 

và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua đường bưu chính công ích. 

Nghiên cứu hướng dẫn số 02/HD-VH ngày 09/8/2022 của Phòng Văn hóa và 

Thông tin để thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn xã NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu 

giai đoạn 2021 - 2025. 

* Lưu ý: Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc gì thì liên 

hệ đồng chí Dương Tấn Đạt - Chuyên viên phòng VH&TT, sđt: 0982.492.201 để 

được hướng dẫn. 

Nhận được Công văn này yêu cầu các đơn vị có liên quan triển khai thực 

hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hồng 
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