
UBND TỈNH GIA LAI 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 352/STTTT-CNTT 

V/v đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công  

trực tuyến mức độ 3 và 4 trên địa bàn  

tỉnh Gia Lai để phòng, chống  

dịch bệnh COVID-19 

 

Gia Lai, ngày 20 tháng 3 năm 2020 

 

 Kính gửi:     

- Các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Gia Lai; Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh Gia Lai. 

 

Nhằm góp phần phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19) trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Gia Lai đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ người dân thực hiện các dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông người bằng 

nhiều hình thức như hình ảnh minh họa hướng dẫn, video hướng dẫn thực hiện cụ 

thể một dịch vụ công trực tuyến (các video này có thể tải tại Cổng dịch vụ công 

của tỉnh tại địa chỉ http://dvc.gialai.gov.vn/gioi-thieu) và đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử, cần nêu bật được các lợi ích người dân, doanh nghiệp được thụ 

hưởng; thiết kế các tài liệu hướng dẫn theo từng bước thực hiện dịch vụ dưới dạng 

tờ gấp để cung cấp cho người dùng tại bộ phận một cửa, Trung tâm Phục vụ hành 

chính công. 

2. Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn và trả lời th c m c, kiến nghị của 

người dân liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 

trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh giao tiếp trên Internet và 

mạng xã hội tại Việt Nam nhằm hạn chế tối đa việc tập trung đông người, góp 

phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Sở Thông tin và Truyền đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm, phối hợp 

và triển khai./. 
 

 Nơi nhận:                                                                           
- Như trên; 

- T.T Tỉnh ủy (báo cáo); 

- T.T HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, Trang TTĐT Sở, P.CNTT.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

       

          Nguyễn Ngọc Hùng 
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