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                 Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thành phố; 

- UBND các phường, xã. 

  

Thực hiện Công văn số 3588/UBND-NCKSTTHC ngày 16/9/2020 của 

UBND tỉnh Bình Thuận và Công văn số 770/STTTT-BCVT&CNTT ngày 

16/9/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Thuận; Chủ tịch UBND 

thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch 

UBND các phường, xã khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đăng ký tài khoản trên 

Nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia (địa chỉ: 

https://dangky.dichvucong.gov.vn) theo hướng dẫn của Sở Thông tin và 

Truyền thông, thực hiện hoàn thành việc đăng ký tài khoản trước ngày 

30/9/2020.  

2. Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giới thiệu đến cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động về Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng 

dịch vụ công trực tuyến của tỉnh và tham gia khai thác, sử dụng các dịch vụ, 

tiện ích được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công 

trực tuyến của tỉnh theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông. 

3. Kể từ ngày 01/10/2020, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn 

thành phố sử dụng tài khoản cá nhân đã đăng ký trên Cổng dịch vụ công quốc 

gia để đăng nhập và khai thác sử dụng các hệ thống, phân hệ của Cổng Dịch vụ 

công quốc gia (Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống tiếp 

nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp…)  

4. Thông tin hỗ trợ của Cổng dịch vụ công quốc gia Trong quá trình khai 

thác, sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia đề nghị các đơn vị liên hệ theo thông 

tin sau để được hỗ trợ:  

- Số điện thoại Tổng đài hỗ trợ: 18001096  

- Email: dichvucong@chinhphu.vn  

Thông tin, tài liệu liên quan: 

- Địa chỉ truy cập Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh: 

http://dichvucong.binhthuan.gov.vn/ (t   l ệu  ướn  dẫn sử dụn  tạ  mục 

“HƯỚNG DẪN” trên tran  c ủ). 

V/v khẩn trương thực hiện đăng 

ký tài khoản trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia. 
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- Địa chỉ truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia: 

https://dichvucong.gov.vn/ (tài liệu hướng dẫn sử dụng tại mục “HỖ TRỢ” trên 

trang chủ). 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Hệ thống phản ánh kiến nghị trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia và tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính 

của tỉnh Bình Thuận (Sở T ôn  t n v  Tru ền t ôn  b ên soạn). 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của 

các đơn vị; báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho UBND thành phố trước 

ngày 15/10/2020 để theo dõi, chỉ đạo 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành phố và Chủ tịch UBND 

các phường, xã triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                              
- Như trên; 

- CT, PCT. UBND TP; 

- UBMTTQVN và các đoàn thể TP; 

- Chánh, Phó Văn phòng; 

- Lưu: VT, QTM, CCHC, VX (L). 

 

                                                                                           

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Long 
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