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V/v tuyên truyền tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
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Kính gửi:  

- Cán bộ công chức, bán chuyên trách phường 

- 11 tổ dân phố; 
 

Thực hiện Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh 

Hà Tĩnh v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Công văn số 

1855/UBND-VHTT ngày 06/8/2019 của UBND thành phố Hà Tĩnh v/v tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Để công tác 

tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích đạt kết quả; Ủy ban nhân dân 

phường  giao: 

1. Giao văn phòng Đảng ủy – HĐND – UBND: 

- Niêm yết Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh 

về công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua 

dịch vụ bưu điện (Gửi kèm Quyết định).  

2. Giao công chức Văn hóa – xã hội: 

biên tập tin bài tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, Trang TTĐT các nội 

dung, lợi ích và kết quả thực hiện về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, 

dịch vụ bưu chính công ích (nội dung được đăng tải trên trang TTĐT của sở 

TT&TT, địa chỉ: Http://ict.hatinh.gov.vn).  

3. Cán bộ truyền thanh phường:  thực hiện tuyên truyền 3 lần/ tuần và cập 

nhật đầy đủ vào phần mềm quản lý truyền thanh cơ sở. (Có nội dung kèm theo). 

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể  phường,  tổ trưởng các tổ dân phố: 

tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân về dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về 

những tiện ích thiết thực của dịch vụ côn trực tuyến, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ 

dịch vụ công trực tuyến, chung tay cải cách hành chính. (Có nội dung kèm theo). 

Nhâṇ được Công văn , yêu cầu  các đồng chí được giao nhiệm vụ nghiêm túc 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Văn hóa thông tin(B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND phường; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể; 

- Lưu: VT, VP. 

- Gửi: Văn bản điện tử. 
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