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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1592/VPUBND-TH

An Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hưởng ứng 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

Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang;
- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.
Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ 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; Để
người dân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp kịp thời hưởng ứng và sử dụng,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành
tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát danh mục dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia thuộc
thẩm quyền giải quyết của đơn vị và địa phương để kịp thời cập nhật, bổ sung
ngay trên Cổng dịch vụ công của tỉnh. Thời gian hoàn thành trước ngày
15/4/2020 và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.
- Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang thường xuyên
đưa tin về hưởng ứng 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 để người
dân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết và sử dụng;
- Yêu cầu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và các
đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền về hưởng ứng 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 trên Đài phát thanh của địa phương.

- Sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; Cổng thông tin
điện tử của tỉnh đăng tải công khai danh mục thủ tục hành chính kèm theo Thư
ngỏ của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trên cổng thông tin điện tử
của đơn vị.
Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo đến các đơn vị được biết và thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử (đăng tải);
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, TH.
(Đính kèm Thư ngỏ của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm Văn phòng Chính phủ)

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Ký bởi: Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
Email:
vpubnd@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Ngày ký: 08-04-2020
09:04:43 +07:00

La Phước Kiên

