ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VÂN HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2459/UBND-VP

Vân Hồ, ngày 21 tháng 9 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đôn đốc sử dụng dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4

Kính gửi: Các cơ quan chuyên môn.
Để nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hiệu quả giải quyết thủ
tục hành chính trên môi trường điện tử, thực hiện nhiệm vụ số hóa hồ sơ thủ tục
hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao:
Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chỉ đạo công chức chuyên môn
tham mưu, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả
kết quả tăng cường hướng dẫn, giúp công dân đăng ký tài khoản, sử dụng
dịch vụ công trực tuyến đối các thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 đã
triển khai. Đối với các trường hợp công dân chưa đăng ký thông tin thuê bao
đối với số điện thoại đang sử sụng, cán bộ, công chức có trách nhiệm hướng
dẫn công dân liên hệ với các nhà cung cấp dịch vụ đăng ký, cập nhật thông tin
thuê bao theo quy định để đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia.
Lưu ý: Việc đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc
gia là bắt buộc (kể từ 01/12/2022) để phục vụ số hóa thủ tục hành chính theo
quy định tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng
4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
trong giải quyết thủ tục hành chính.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.
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