
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số: /STTTT-BCXB 

V/v khuyến nghị tổ chức, cá nhân tăng cường           

sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn              

chế việc tiếp xúc nơi đông người 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                   Vĩnh Phúc, ngày   tháng 02 năm 2020 

 

                         Kính gửi: - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố; 

            - UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,  

           Cổng Thông tin giao tiếp điện tử tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền 

khuyến nghị người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế 

việc tiếp xúc nơi đông người. Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị các 

cơ quan như sau: 

1. Tăng cường sử dụng các phương tiện công nghệ, kênh giao tiếp trên Internet, 

mạng xã hội tại Việt Nam để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Sử dụng tối đa các 

phương tiện, hình thức hội họp trực tuyến, trao đổi qua email, tin nhắn, điện thoại. 

2. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tăng cường thực hiện dịch 

vụ công trực tuyến nhằm hạn chế việc tiếp xúc nơi đông người. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, 4 theo 

Quyết định số: 2990/QĐ-UBND, ngày 21/11/2019 về việc công bố danh mục thủ tục 

hành chính Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc, gửi kèm theo văn bản này. 

Địa chỉ truy cập Hệ thống dịch vụ công tỉnh Vĩnh Phúc: dichvucong.vinhphuc.gov.vn 

(có hướng dẫn sử dụng gửi kèm) hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ dichvucong.gov.vn 

Mọi thắc mắc liên hệ: ông Vượng 096 913 2486, ông Việt 091 516 3312 - Trung 

tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc để được hỗ trợ. 

Sở TT&TT trân trọng đề nghị./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT (B/c); 

- - UBND tỉnh, Ban TGTU (B/c); 

- - GĐ, các PGĐ (b/c); 

- - Phòng VHTT, TT VHTTTT huyện, TP (p/h); 

- Lưu: TTBCXB, VT. 

  

  
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  
  

  

Đào Văn Minh 
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