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Số:        /SNV-CCHC 
V/v tích cực tham gia phòng, chống dịch 

viêm phổi cấp do vi rút Corona chủng 

mới trong dịch vụ hành chính công 

Khánh Hòa, ngày     tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

 

 

  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

và Ban quản lý Khu Kinh tế Vân Phong; 

- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, BHXH 

tỉnh, KBNN tỉnh, Công an tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Bưu điện tỉnh; VietinBank Khánh Hòa, 

ViettelPay Khánh Hòa, Công ty Cổ phần Dịch 

vụ di động (M_Service); Công ty Cổ phần Điện 

lực Khánh Hòa 
 

Hiện nay, dịch viêm phổi cấp do vi rút Corona chủng mới gây ra đang diễn 

biến hết sức phức tạp, trong đó có địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Thủ tướng Chính phủ, 

các Bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều chỉ đạo cấp 

bách. Để tích cực tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Nội 

vụ - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đề nghị các sở, 

ngành, đơn vị liên quan căn cứ vào điều kiện thực tế, phối hợp triển khai ngay một 

số biện pháp sau: 

1. Chủ động tuyên truyền, cung cấp tài liệu hướng dẫn các biện pháp phòng 

ngừa lây nhiễm vi rút Corona chủng mới cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến 

giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa theo sự triển khai của 

cơ quan có thẩm quyền (nếu có). 

2. Tích cực vệ sinh phòng làm việc, các trang thiết bị tại Bộ phận một cửa, 

vệ sinh không gian tiếp đón, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; cung cấp 

miễn phí khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn cho người có nhu cầu tại Bộ phận 

một cửa theo hướng dẫn của ngành y tế. 

3. Để giảm thiểu số lượng khách hàng giao dịch trực tiếp tại Bộ phận một 

cửa, hạn chế tối đa điều kiện lây lan của vi rút, đề nghị các Sở, ngành, địa phương 

tập trung tuyên truyền trực quan, hướng dẫn và vận động người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực 

tuyến tỉnh Khánh Hòa, tích cực sử dụng tiện ích thanh toán trực tuyến các khoản 

phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính; sử dụng dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả qua bưu 

chính công ích. 
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Khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tạm thời tại Bộ phận một cửa và trụ sở các 

cơ quan, đơn vị, địa phương là “Hãy nộp hồ sơ trực tuyến để góp phần phòng, 

chống vi rút Corona”. 

4. Bưu điện tỉnh, VietinBank Khánh Hòa, ViettelPay Khánh Hòa, Công ty 

Cổ phần Dịch vụ di động (M_Service) chủ động, tích cực phối hợp triển khai 

truyền thông tiện ích thanh toán trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến; nộp hồ sơ, 

nhận kết quả qua bưu chính công ích do Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực 

tuyến tỉnh Khánh Hòa cung cấp để góp phần vào nỗ lực phòng chống dịch chung 

của tỉnh Khánh Hòa. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai các nội dung có liên quan 

nêu trên đến tận UBND cấp xã. 

Sở Nội vụ -  Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh đề 

nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp triển khai./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT-b/c); 

- Ban Tuyên giáo TU (b/c); 

- GĐ. Sở (VBĐT); 

- Đài PTTH, Báo KH; 

- Trung tâm CNTT và DVHCCTT (VBĐT); 

- Lưu: VT, CCHC, 01b. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Thái 
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