
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:          /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền thực hiện 

cơ chế một cửa và công tác  

kiểm soát TTHC 

 

Phú Thọ, ngày      tháng 6 năm 2020 

 

 

              Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành;  

- Các cơ quan thông tin, truyền thông; 

- UBND các huyện, thành, thị. 
 

 

Thực hiện văn bản số 2559/UBND-NCKS ngày 16/6/2020 của UBND 

tỉnh về việc chấn chỉnh thực hiện cơ chế một cửa và công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính (TTHC), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành; 

các cơ quan thông tin, truyền thông; UBND các huyện, thành, thị tuyên truyền 

và chỉ đạo tuyên truyền một số nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm 

soát TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mục đích, ý 

nghĩa công tác này đối với sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị nói 

riêng và cả tỉnh nói chung.  

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nước, của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông và công tác 

kiểm soát TTHC. Trong đó chú trọng tuyên truyền Nghị định số 63/2010/NĐ-

CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

TTHC; Kế hoạch số 4012/KH-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Kế hoạch 

số 242/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2020… 

3. Tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp 

nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh. Thông tin, tuyên truyền các nội 

dung liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến, Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng 

Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 

08/4/2020 của Chính phủ quy định về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. 

Tăng cường tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC; về dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; về lợi ích của việc nộp hồ sơ TTHC 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx


trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (địa chỉ: dichvucong.gov.vn), Cổng 

dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (địa chỉ: dichvucong.phutho.gov.vn); về gửi hồ 

sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết 

định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ để khuyến 

khích người dân, doanh nghiệp thực hiện. 

4. Tuyên truyền, phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của 

người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính 

trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, đánh giá TTHC 

và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tuyên truyền về quyền, nghĩa 

vụ, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức của công chức, viên chức được 

phân công thực hiện TTHC; quyền và nghĩa vụ của người dân, doanh nghiệp 

trong trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác.  

5. Tuyên truyền về hoạt động cải cách hành chính của các cơ quan, đơn 

vị. Phổ biến những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ứng 

dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; 

những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, các mô hình hiệu quả trong thực hiện 

kiểm soát TTHC ở các sở, ban, ngành, huyện, thị và các xã, phường, thị trấn. 

Phản ánh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công vụ của các cơ quan, đơn 

vị, địa phương trên địa bàn; đồng thời thông tin kịp thời các kiến nghị của người 

dân, doanh nghiệp về các quy định hành chính, TTHC… 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung trên./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Báo Phú Thọ; 

- Đài PT&TH tỉnh; 

- Phòng VH&TT; 

- Đài TH-TH các huyện, thành, thị; 

- GĐ, PGĐ (B.Thúy);       

- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Thúy 
 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-19T14:09:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thị Hồng Thúy<thuynth@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-19T14:51:14+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-19T14:51:26+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-19T14:51:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




