
 

UBND TỈNH KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ NỘI VỤ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Số:             /SNV-HCTH 
Về tổ chức tuyên truyền lợi ích 

của dịch vụ công trực tuyến và 

dịch vụ bưu chính công ích 

   Kon Tum, ngày       tháng 7 năm 2021  

                                      

 

                                    Kính gửi:  

            - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
                                       

Căn cứ nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2021 (Kế hoạch số 4514/KH-UBND ngày 07/12/2020), Sở Nội vụ đã phối 

hợp với các đơn vị liên quan xây dựng 02 video tuyên truyền về cải cách hành chính.  

Để góp phần tuyên truyền, vận động người dân sử dụng tiện ích của dịch vụ 

công trực tuyến và việc gửi hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích, Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa 

phương: 

1. Tải nội dung 02 video (https://www.youtube.com/watch?v=a4PdLQepNuQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Q4nwXp9r8zs) và đăng tải lên Trang thông tin 

điện tử của đơn vị, đồng thời tổ chức truyền thông đến cán bộ, công chức, viên chức 

tại đơn vị biết, tham mưu.  

2. Chuyển video đến các đơn vị thuộc, trực thuộc để trình chiếu tại các địa 

điểm trung tâm - nhất là tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, hoặc 

gửi qua tài khoản zalo… để người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết, thực hiện. 

Đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai, báo cáo kết quả bằng văn bản về Sở 

Nội vụ trước ngày 22 tháng 7 năm 2021 để theo dõi1. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc đề nghị các đơn vị 

phản ánh về Sở Nội vụ (điện thoại 0901.991.627) để được hướng dẫn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; 

- Trang TTĐT Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, HCTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đoàn Văn Minh 

 

                                           
1 Làm cơ sở chấm điểm thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính cuối năm tại đơn vị, địa phương 

https://www.youtube.com/watch?v=a4PdLQepNuQ
https://www.youtube.com/watch?v=Q4nwXp9r8zs
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