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UY BAN NHAN DAN
HUVEN CAM XUYEN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM
Dc Ip — Ttr do — Hnh phñe

S& WO/UBND-VHTT

CJm Xuyên, ngày Ag tháng 9 nàm 2019

ye viec tuyên truyn huóng dn sIr
dxng djch vu cong true tuyn mIre do
3 và khai tháe, tra elm thông tin trén
Cng djch vi cong trre tuyEn.
KInh gài:
- Các co quan, phông, ban, don vi cap huyn;
- Uy ban nhãn dan các xã, thj trân.
Thijc hin Cong van s 773/S FITI-flCNfl ngày 28/8/20 19 ye viêe tuyên
truyn huOng dn tao tài khoãn djch v.i cong tryc tuyn müc d 3 vâ video huo'ng dn
sü diing djch vy hânh chInh cong tryc myn mirc do, theo do So Thông tin và Truy&n
thông xây dyng video clip huOng dn khai thác, sü dvng djch vu hãnh chInh cOng tryc
tuyn mirc d5 3 và dã dãng tâi trên Trang http://huongdandiehvucong.hatinh.gov.vn/
(trong myc Video hwó'ng dJn).
Dé tang cuOng thvc hin thu tic hành chinh theo hmnh thüc trvc tuyên, h6 trg
nguO'i dan, doanh nghip và các th chirc, cá nhân, UBND huyn yOu cAu:
1. Các co quan, phông, ban, don vj cAp huyn, UBND cac xã, thi trân:
- Th?c hin tuyOn truyn, quán trit can b, cOng chüc, viOn chiic, nguOi lao
dông don vi mlnh sfr dung và tuyOn truyn, huOng dn ngirOi dan sfr dyng djch vy
cOng tryc tuyn d g&i ha so tOi Trung tam hânh chinh cong huyn và tinh.
- Dn dutng link các video clip hutng dn khai thác, sü dyng djch v cOng
tryc tuyn müc d 3 tai dja cM trOn và dua IOn Trang thông tin din tr cüa co
quan, don vj mInh (nEu co)
- UBND cac xã, thj trAn: thuc hiên tuyOn truy&n các video clip huOng din sfr
dung djch vu cong mü'c 3 trOn h thérng truyn thanh co sO, tai dim tip nhn và
trã k& cUa don vj mInh d ngu&i dan bi& và sO dung.
2. Trung tam Van hóa - Truy&n thông huyn: tang cu0ng thai gian, thOi
lacing phát sOng các video clip hu'Ong din sIr dyng djch vi cong mOc 3 trOn song
dja phuong de ngubi dan, doanh nghip bik và thyc hin cO hiOu qua.
3. Trung tam hành chinh cong huyn: tuyOn truyn và huOng din các t chlrc,
cá nhân np hA so tryc tuyn dAng thn thyc hin nhn hA so trçrc tuyn dAi vOl
các TTHC cung cp djch vu cOng mOc d 3.
4. Phông Van hóa - Thông tin: theo dôi, don dAc các don vj thirc hin cong
tác tuyên truyen, dam bâo cat ni dung tuyOn truyen dugc trin khai kjp thOi cO
hiu qua.

Day là ni dung lien quan dn cong tác cM cách hành chInh, yêu câu các co
quan, phông, ban, dan vi, UBND các xâ, thj trAn nghiêm tñc trin khai thtrc hin./.
Noinhân:
TM. UY BAN NHAN DAN
- Nhff trén;
- Sâ Thông tin vâ Truyên thông;
- Chà tch, PCT UBND huyii p1 trach;
- Phông VH-TT;
- Luu: VT.
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