
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KSTT 
V/v hưởng ứng Thư ngỏ của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ Mai Tiến Dũng về sử 

 dụng dịch vụ công trực tuyến  

Bình Định, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

 - Các Hội, đoàn thể cấp tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Nhằm hưởng ứng Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

Mai Tiến Dũng về việc sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ nhu cầu thiết yếu 

của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là Thư 

ngỏ); đồng thời để thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến trong công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, góp phần hạn 

chế tối đa nguy cơ lây nhiễm do dịch, bệnh COVID-19 gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng tải Thư ngỏ (gửi kèm Công 

văn này) trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, 

đơn vị để thông tin cho người dân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp biết, tích cực 

hưởng ứng, tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các giao dịch thủ 

tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

2. Theo phạm vi thẩm quyền, đề nghị các Hội, đoàn thể cấp tỉnh quan tâm, chỉ 

đạo các cấp hội, đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương triển khai có 

hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến cơ sở, địa bàn khu dân cư những 

nội dung liên quan đến việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia trong Kế hoạch tuyên truyền công 

tác cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành tại Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020.    

 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp tổ chức triển khai thực 

hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Bình Định; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- TT TH-CB, TT PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Cao Thắng 
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