
 

 

  Kính gửi:   

  - Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

  - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

  - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

  

 Ngày 03/4/2020, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến 

Dũng có Thư ngõ về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công Quốc gia phục vụ nhu cầu 

thiết yếu của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 (Thư 

ngõ gửi kèm trên Hệ thống gửi, nhận văn bản điện tử); Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thực 

hiện một số nội dung sau: 

 1. Chỉ đạo thực hiện tuyên truyền rộng rãi đến các cá nhân, tổ chức và 

cộng đồng doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến hãy truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia để đăng ký tài 

khoản và thực hiện theo hướng dẫn tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn. Đồng 

thời chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện ngay việc đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, 

phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức có tài khoản để truy cập, sử dụng 

theo quy định. 

 2. Căn cứ Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được cung cấp 

trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (kèm theo Thư ngõ), theo chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn tổ chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành 

chính theo đúng quy trình, quy định, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thiết yếu trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, hạn chế tối đa 

nguy cơ lây nhiễm do dịch COVID-19 gây ra./. 

         

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Cục KSTTHC, Văn phòng Chính phủ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Chánh VP, PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 
- Lưu: VT, PC1. 
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Trần Tuấn Nghĩa 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 2190/UBND-PC1 

V/v tuyên truyền, đăng ký tài khoản và 

tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức 

độ 3, 4  trên Cổng DVC Quốc gia 

 

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 4 năm 2020 
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