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Thực hiện Thư ngõ ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ Mai Tiến Dũng về việc sử dụng Cổng DVC Quốc gia phục vụ nhu cầu 

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

văn số 2190/UBND-PC1 ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc tuyên truyền, đăng 

ký tài khoản và tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng DVC 

Quốc.  

Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng và lãnh đạo 02 đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức 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 trong phòng, đơn vị 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. 

Đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác cải cách hành 

chính, đề nghị Trưởng các phòng, đơn vị quan tâm, triển khai thực hiện tốt các nội 

dung trên và tự chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở; đồng thời gửi danh sách kết 

quả thực hiện đăng ký tài khoản cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia về Văn 

phòng Sở trước ngày 12/5/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cán bộ, công 

chức, viên chức liên hệ với Văn phòng Sở để được hướng dẫn cụ thể./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở TT&TT; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Viện QHKT, Trung tâm KĐ CLCTXD; 

- Các tổ chức, cá nhân (để biết thực hiện); 

- Lưu: VT, CBĐM KSTTHC.
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Xuân Tiến 



2 

 

 


		2020-04-10T15:38:22+0700
	Việt Nam
	Sở Xây dựng<soxaydung@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




