
UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng các  

dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc  

nơi đông người, góp phần phòng, chống  

dịch bệnh Covid-19 

  

 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 162/THH-TTDVCTT ngày 19/02/2021 của Cục 

Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc đẩy mạnh cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 

công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Thông tin về danh mục thủ tục hành chính (TTHC) cho phép nộp hồ sơ 

trực tuyến, thanh toán trực tuyến phí, thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn 

tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố tại Quyết định số 2259/QĐ-UBND 

ngày 28/8/2020 để tổ chức, người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng. 

- Phổ biến đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân về nội dung, 

phương thức thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công 

trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và phương thức thanh toán trực tuyến 

phí, lệ phí; việc niêm yết công khai danh mục TTHC cho phép nộp hồ sơ trực 

tuyến, thanh toán trực tuyến phí, thực hiện bưu chính công ích của các Sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

- Tăng cường tuyên truyền, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và 

người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch 

vụ công Quốc gia (địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/), Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (địa chỉ: 

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn); thực hiện thanh toán trực tuyến, đăng 

ký nhận kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thay vì đến giao dịch 

trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc trụ sở cơ quan nhà nước nhằm hạn chế tiếp 

xúc nơi đông người, góp phần phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Thông tin số điện thoại đường dây nóng Trung tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa: 19001023; địa chỉ truy cập hỗ trợ trực tuyến: 
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Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa 

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn; trang fanpage trên mạng xã hội 

Facebook của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa 

www.facebook.com/hanhchinhcongKH (thời gian hỗ trợ trực tuyến từ 7 giờ 00 – 

17 giờ 00 các ngày làm việc hàng tuần) để các tổ chức, doanh nghiệp và người 

dân biết, liên hệ khi có vướng mắc trong việc thực hiện các dịch vụ công trực 

tuyến. 

- Đưa tin, bài phản ánh việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật 

trong quá trình triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua 

dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và phương thức thanh toán 

trực tuyến phí, lệ phí để đảm bảo lợi ích chính đáng của người dân, tổ chức, 

doanh nghiệp; mức độ hài lòng của tổ chức, người dân, doanh nghiệp đối với 

việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua các dịch vụ, tiện ích nói trên. 

2. Tổ chức thực hiện 

- Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung 

trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- Cục THH (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở Nội vụ (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

 

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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