
UBND HUYỆN NÚI THÀNH
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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#SoKyHieuVanBan
V/v hướng dẫn tuyên truyền thực hiện giải
quyết thủ tục hành chính trên môi trường
điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến

mức độ 3, mức độ 4

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện Núi Thành;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 228/UBND-VHTT ngày 11/3/2022 của UBND huyện 
Núi Thành về việc triển khai Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 01/3/2022 về tháng cao 
điểm giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Nhằm đẩy mạnh công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân trên 
môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, góp phần 
đẩy mạnh công tác cải cánh hành chính, hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử, thực 
hiện chuyển đổi số. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Núi Thành yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền hướng dẫn công dân thực hiện giải quyết 
thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, mức độ 4, như sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về dịch vụ công trực tuyến, lợi ích của việc triển khai giải quyết thủ tục hành 
chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 bằng nhiều hình thức đa 
dạng, phong phú; hướng dẫn công dân thực hiện đăng ký tài khoản, nộp, tra cứu hồ sơ, 
thanh toán trực tuyến trong quá trình thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính mức 
độ 3, mức độ 4 thông qua cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ 
https://dichvucong.quangnam.gov.vn 

2. Tài liệu tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
gồm các nội dung: 

- Khái quát về dịch vụ công, lợi ích của việc sử dụng DVC trực tuyến trong việc 
giải quyết thủ tục hành chính.

- Hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ DVC trực tuyến đối với trường hợp 
công dân nộp hồ sơ lần đầu.

- Hướng dẫn nộp hồ sơ DVC trực tuyến đối với trường hợp đã có tài khoản.
- Hướng dẫn tra cứu hồ sơ DVC trực tuyến.
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- Hướng dẫn thanh toán trực tuyến (hồ sơ DVC trực tuyến)
- Mẫu tờ rơi tuyên truyền về DVC trực tuyến và các bước nộp hồ sơ trực tuyến
Lưu ý: Các xã, thị trận cập nhật số điện thoại tại bộ phận một cửa của địa phương 

trước khi in tờ rơi tuyên truyền.
(kèm theo file các nội dung hướng dẫn tuyên truyền)
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm 

túc./
Nơi nhận:
- Sở TT&TT tỉnh;
- Như trên;
- Trung tâm VHTT & TTTH huyện;
- Các Hội, Đoàn thể huyện;
- Tổ tuyên truyền DVC trực tuyến huyện;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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