
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
  SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:   590  /STTTT-BCVT&CNTT

V/v tăng cường công tác tuyên truyền,
giới thiệu Cổng dịch vụ công quốc gia,
Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày   21   tháng 7 năm 2020

                
                Kính gửi: 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;

 - Công an tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Báo Bình Thuận; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giới thiệu Cổng dịch
vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh đến người dân và
doanh nghiệp biết và tham gia sử dụng. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị
các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai một số nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, công chức,
viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý về Cổng dịch vụ công quốc
gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để đăng ký tài khoản và tham gia
khai thác, sử dụng các dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên Cổng dịch vụ công
quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (Hướng dẫn đăng ký tài khoản
theo Công văn số 533/STTTT-BCVT&CNTT ngày 02/7/2020 của Sở Thông tin
và Truyền thông).

2. Thường xuyên đăng tải các bài viết, tin tức, tài liệu giới thiệu và hướng
dẫn sử dụng liên quan đến Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực
tuyến của tỉnh lên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để tổ chức cá
nhân biết và tham gia sử dụng.

3. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh

Tăng cường viết tin, bài và xây dựng phóng sự để giới thiệu và hướng dẫn
khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến
của tỉnh.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và
Thông tin, các cơ sở Truyền thanh - Truyền hình địa phương



Sử dụng hệ thống truyền thanh, truyền hình của địa phương đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công quốc
gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để người dân biết và tham gia sử
dụng.

5. Cổng thông tin điện tử tỉnh

Đăng tải kịp thời lên Cổng thông tin điện tử tỉnh các tài liệu tuyên truyền,
giới thiệu và hướng dẫn sử dụng liên quan đến Cổng dịch vụ công quốc gia,
Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Thông tin, tài liệu liên quan:

 -  Địa  chỉ  truy  cập  Cổng  dịch  vụ  công  trực  tuyến  của  tỉnh:
http://dichvucong.binhthuan.gov.vn/  (tài  liệu  hướng  dẫn  sử  dụng  tại  mục
“HƯỚNG DẪN” trên trang chủ). 

-  Địa  chỉ  truy  cập  Cổng  Dịch  vụ  công  quốc  gia:
https://dichvucong.gov.vn/ (tài liệu hướng dẫn sử dụng tại mục “HỖ TRỢ” trên
trang chủ).

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch
vụ công quốc gia và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của tỉnh
Bình Thuận (Sở Thông tin và Truyền thông biên soạn).

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối
hợp triển khai./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TT-BC-XB;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, P.BCVT&CNTT.P.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Tuấn
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