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V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp 

nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính công 

ích 

Lâm Đồng, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh;  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng;  

- Bưu điện tỉnh Lâm Đồng. 

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc 

họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 14/03/2020 

tại Thông báo số 98/TB-VPCP, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn 

vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức dộ 3,4 và tiếp nhận, trả kết quả dịch vụ bưu chính 

công ích, cụ thể như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, bộ phận liên quan phối hợp với Bưu điện 

tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, 

Đài truyền thanh truyền hình cấp huyện, Đài truyền thanh cơ sở… phổ biến, 

khuyến nghị người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.lamdong.gov.vn/ và đăng ký tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm chung 

tay thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  

- Cung cấp số điện thoại đầu mối hỗ trợ, hướng dẫn cho người dân khi sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ Bưu chính công ích. 

2. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng 

Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh khuyến nghị người dân sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.lamdong.gov.vn/ và đăng ký tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết 

https://dichvucong.lamdong.gov.vn/
https://dichvucong.lamdong.gov.vn/


quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm chung 

tay thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

3. Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng 

- Tiếp tục tăng cường đưa tin tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do khuẩn nCoV gây ra và tuyên truyền, khuyến nghị 

người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và đăng ký tiếp nhận hồ 

sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích. 

4. Bưu điện tỉnh Lâm Đồng 

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các điểm Bưu điện Văn hóa xã và nhân 

viên Bưu điện tại các bộ phận một cửa của các đơn vị thực hiện tuyên truyền, 

khuyến nghị, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

và đăng ký tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích. 

- Thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng về Bưu chính công 

ích nhằm hướng dẫn, hỗ trợ người dân gặp khó khăn, vướng mắc khi sử dụng 

dịch vụ hoặc khi có nhu cầu gửi hồ sơ hoặc nhận kết quả tại địa chỉ của người 

dân, doanh nghiệp. 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung nêu trên./. 

Nơi nhận:           

- Như trên; 

- UBND tỉnh: báo cáo; 

- Giám đốc Sở: báo cáo; 

- Phòng VHTT, TTVHTTTT các huyện, thành 

phố; 

- Lưu: VT, BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Huỳnh Minh Hải 
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