
UY BAN NHAN DAN 
HUYEN CAM XUYEN 

S& /(g/]4 /UBND-VP 
V vic tang nthng khai thac, sÜ 
dyng hiu qua dich vu cong truc 

tuyên mIrc d 3, ml[rc do 4 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VICT NAM 
Doe Ip - Tiy do - Hnh phüc  

Cam Xuyên, ngày 5t) tháng 7 näm 2019 

KInh gui: 
- Tru&ng cac phông, ban, dun vj cAp huyn; 
- ChU tjch Uy ban nhân dan các xã, thj trAn. 

Thvc hiên Chi thj s 08/CT-UBND ngày 17/5/2018 cüa UBND tinh v 
viec tang cuing hiu qua khai thác, sü dyng djch vu cong trçrc tuyn môt dt5 3, 
môt d 4 trén dja bàn tinh. Trong thai gian qua, Uy ban nhân dan huyn dã tp 
trung chi do cãc phông, ban, dun vi chuyên môn, UBND càc xä, thi trAn thu'c 
hiên khai thác, sfr dyng djch vy cong trrc tuyEn môt do 3, mCrc d 4 trén dja 
bàn. Tuy nhiën, dn nay h sa phãt sinh trén H thng djch vu cong trvc  tuyên 
môt do 3, môt d 4 chua nhiu. D tang cutng hiu qua lchai thác, sCr dyng djch 
vy cong trvc  tuyEn môt d 3, môt d 4 phuc vy nguti dan và doanh nghip trén 
dia bàn, gop phAn nâng cao chi s6 cài each hành chinh huyn; ChU tjch UBND 
huyn yêu cAu Trutng cac phông, ban, dan vj cAp huyn; Chili tjch IJBND các 
xa, thi trn tp trung thirc hiên cac nOi dung sau: 

1. DAy manh,  lam Mt cong tàc thông tin, tuyên truyn, hu&ng dAn, nhAm 
nâng cao nhân thüc, hiêu biêt cilia ngi.thi dan, doanh nghip ye nh&ng lcii ich 
thi& thüt (tiM kiêm chi phi di lai, thai gian giao djch, dun giãn thu tue  giAy 
t&,...) khi thai thác, siY dung dich vy cOng trçrc tuyn môt d 3, rnilrc do 4 trong 
giài quyEt cac thu tyc hành chInh. 

2. Thtrc hin cong bé kjp thai, dAy dU các thu tue hành chinh djch vy cong 
trçrc tuyn müc d 3, milrc d 4 t?i  Trung tam hành chInh cOng huyn, BO phân 
tip nhn và trà kM qua cAp xá, cac phOng, ngành cO thu tyc hành chInh d phyc 
vi ngithi dan, doanh nghip khai thác, silt dyng kip  thai. 

3. Chi dao  thi,rc hin khai thác, sü dyng hiu qua h tMng dich vy cong 
trvc tuyên milrc d 3, môt d 4 dé phyc vy nguti dan, doanh nghip theo quy 
djnh tai  các Quyêt djnh so 15/2016/QD-JJBND ngày 28/4/2016, QuyM dinh sO 
27/2018/QD-UBD ngày 23/7/2018 cilia UBND tinh, trong do tp trung trên mt 
s' linh we cO diu kiên thuân Igi (co thành pIin ha so don gián, quy trinh giái 
quyth' rO rang cé ddy dñ trang thié't Of de thwc hiçn) d M ch&c thçrc hin. 

4. Trung tam Hãnh chInh cong huyn tilrng butc hçin ché, tiën tâi thông 
thvc hin tiêp nhn và giài quyM theo các môt d thông thuang (milrc d 2, môt 
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TICH 

àng Nht 

d 1) di vOi các thO tvc  hânh chmnh dã ducic quy djnh giái quyt trén He tMng 
dich vi cong trrc tuyn müc d 3, müc d 4. 

5. Giao phông Van hóa - Thông tin dan vj chU tn trin khai thuc hiên djch 
vçi cOng trrc tuyn mi.rc d 3, müc d 4 tang cirông cOng tác thông tin, tuyên 
truyn, chi dao,  hu&ng dn các phông ban, don vi, dja phuang thvc hiên, dinh k5' 
báo cáo k& qua thijc hiên v UBND huyên.I4- 

Ncrinhân: 
- Nhu trén; 
- Cliii tich, các PCI UBND liuyn; 
- Phông Van hóa — Thông tin; 
- Trung tam Hãnh chInh cong huyn; 
- Luu: 
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