
  UBND HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
 

               Số:     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Hàm Thuận Bắc, ngày           tháng 9 năm 2022 
 

BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4  

 

Thực hiện Giấy mời số 421/GM-UBND ngày 05/9/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện làm việc với Tổ kiểm tra việc sử dụng Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính 2022 của Sở Thông tin và Truyền thông. 

Phòng Văn hóa và Thông tin báo cáo kết quả tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

Tuyên truyền việc sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 và dịch vụ BCCI trên hệ thống truyền thanh huyện và cộng tác nội dung với 

Đài Phát thanh-Truyền hình Bình Thuận để người dân hiểu và chủ động tiếp cận 

dịch vụ công trực tuyến được thuận lợi nhất.  

Tuyên truyền việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán 

bộ công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; đẩy mạnh 

quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến 3, 4 nhằm giảm tiêu cực, phiền hà, thời 

gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính, góp 

phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện và xây dựng nền hành 

chính hiện đại với dịch vụ công trực tuyến hướng tới xây dựng chính quyền số.  

2. Hình thức tuyên truyền: 

Viết tin bài, xây dựng phóng sự về cải cách hành chính gắn với tuyên truyền 

dịch vụi công trực tuyến mức độ 3, 4 để phát hệ thống phát thanh huyện, trên truyền 

hình Facebook qua địa chỉ: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069742851442&show_switched_to

ast=true và đăng trên Trang thông tin điện tử huyện. 

Thông qua các buổi tập huấn CNTT năm 2022 đã lồng ghép nội dung nhằm 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công 

quốc gia, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, dịch vụ BCCI để người dân biết và 

tham gia sử dụng. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100069742851442&show_switched_toast=true
https://www.facebook.com/profile.php?id=100069742851442&show_switched_toast=true


3. Kết quả:  

Từ đầu năm 2022 đến nay đã viết tuyên truyền 18 tin, 13 bài, phóng sự về 

tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ BCCI với thời 

lượng phát sóng 370 phút. Đã tuyên truyền cho 480 lượt cán bộ, công chức ở xã, thị 

trấn và thôn, khu phố. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện./. 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện;   

- Lưu.       
 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Trác Trung Hoài 
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