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   Kính gửi:   

     - Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến phường; 

     - Cán bộ, công chức phường; 

     - Người làm công tác Đài truyền thanh phường. 
                     

Căn cứ Quyết số 4680/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt quy trình khung điện tử thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

Để triển khai thực hiện tốt nội dung Quyết định số 4680/QĐ-UBND ngày 

16/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp đề nghị 

Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục trực tuyến, cán bộ, công chức, người làm công tác Đài 

truyền thanh thực hiện một số nội dung, như sau: 

1. Tổ hướng dẫn thủ tục trực tuyến 

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ và khuyến khích người 

dân, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là khách hàng) thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành 

chính trên môi trường điện tử theo quy trình khung thực hiện thủ tục hành chính trên 

môi trường điện tử của tỉnh (quy trình thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 

Cổng dịch vụ công tỉnh; quy trình thực hiện trên hệ thống thông tin một cửa điện tử), 

giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gởi hồ sơ và nhận kết quả của khách hàng, 

bên cạnh đó giúp khách hàng nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin. 

2. Cán bộ, công chức 

- Phối hợp với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục 

trực tuyến tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng quy trình nộp hồ sơ thủ tục hành chính 

trên môi trường điện tử. 

- Công chức chuyên môn phụ trách lĩnh vực có thủ tục hành chính thực hiện trực 

tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh, hệ thống thông tin một 

cửa điện tử tích cực phối hợp với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong việc hướng 

dẫn, tuyên truyền khách hàng nộp thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

3. Người làm công tác Đài truyền thanh phường 

Tăng cường thời lượng tuyên truyền nội dung công tác cải cách hành chính, 

trong đó tập trung tuyên truyền những lợi ích, hiệu của của việc thực nộp thủ tục hành 

chính theo quy trình khung thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên 

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện 

Quyết định số 4680/QĐ-UBND ngày 

16/12/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 

 



 

Cổng dịch vụ Công quốc gia, cổng dịch vụ công tỉnh, hệ thống thông tin một cửa điện 

tử. 

Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp đề nghị Tổ hướng dẫn thực hiện thủ tục 

trực tuyến, cán bộ, công chức, người làm công tác Đài truyền thanh triển khai thực 

hiện./. 

 (Đính kèm Quyết định số 4680/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa)./. 

  

Nơi nhận: (VBĐT)                                                                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;                                                                     CHỦ TỊCH          
- Chủ tịch và các PCT. UBND phường; 

- Lưu: VT, HU.                                                                    

  

 

 

     Hồ Duy Tuyên 
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