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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THANH TÙNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH-UBND Thanh Tùng, ngày       tháng 04 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

 trên địa bàn xã Thanh Tùng 

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Thanh Miện về tập huấn và triển khai 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Thanh 
Miện, UBND xã Thanh Tùng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn xã cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích 
Tuyên truyền để tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã dễ dàng tiếp cận và sử dụng 

các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được UBND tỉnh Hải Dương 
công bố và triển khai phục vụ.

Tiếp tục đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành 
chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc 
phục vụ tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, 
trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính để phục vụ 
người dân, doanh nghiệp; nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ 
chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính  theo quy định.

2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng 

nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đồng thời đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, 
rộng khắp tới các cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp 
nhân dân.

Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần cụ thể, dễ hiểu, bám sát với mục tiêu, 
nhiệm vụ về thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 
Chính phủ và UBND tỉnh Hải Dương.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1.Tuyên truyền về các chủ trương, định hướng, quy định của Trung ương và 

của tỉnh liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
2. Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của tỉnh thông qua ứng dụng 

công nghệ thông tin. Phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình triển khai vận hành các 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.
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3. tuyên truyền rộng rãi bằng các hình thức về lợi ích, hiệu quả của việc sử 
dụng dịch vụ công trực tuyến, các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

4. Hướng dẫn quy trình, thủ tục và cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 để các tổ chức, cá nhân biết và khai thác sử dụng.

III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1.Tuyên truyền, hướng dẫn trên cổng thông tin điện tử của xã 
(địa chỉ: thanhtung.thanhmien.haiduong.gov.vn)
a) Thời gian thực hiện: Thường xuyên từ tháng 4/2022
b) Cơ quan chủ trì: Ban biên tập cổng thông tin điện tử xã
c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND xã và các bộ phận chuyên môn
d) Sản phẩm: Chuyên mục, chuyên đề, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn, đăng 

tải các tin bài, ảnh có nội dung liên quan.
2. Tuyên truyền trên đài truyền thanh xã
a) Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2022
b) Cơ quan chủ trì: Đài truyền thanh xã
c) Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND xã, các bộ phận chuyên môn liên 

quan và các ban ngành đoàn thể.
d) Sản phẩm: Tin bài tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích 

của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, một số mô hình mẫu trong triển khai và 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

3. Treo pano, áp phíc tuyên truyền tại trụ sở UBND xã, bộ phận một cửa xã
a) Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2022
b) Cơ quan chủ trì: Văn phòng UBND xã
c) Cơ quan phối hợp: Công chức văn hóa – thông tin
d) Sản phẩm: pano, áp phíc
4. Tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp
a) Thời gian thực hiện: từ tháng 4/2022
b) Cơ quan chủ trì: Lãnh đạo UBND xã
c) Cơ quan phối hợp: Chủ tịch MTTQ, Trưởng các ngành đoàn thể, lãnh đạo 

các thôn, hiệu trưởng 3 trường, lãnh đạo các tổ chức kinh tế
d) Sản phẩm: Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và nhân dân về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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Xây dựng chuyên mục, đăng tải các văn bản, tài liệu, tin bài, phóng sự 
chuyên đề về các nội dung liên quan đến nội dung tuyên truyền của kế hoạch trên 
trang thông tin điện tử xã.

Treo pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở UBND xã và bộ phận một cửa 
của xã.

Tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp nhân dân.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 của Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng, đề nghị các cán bộ, công chức, 
MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, lãnh đạo các thôn trên địa bàn 
xã triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                         
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND xã; 
- Lãnh đạo UBND xã;
- Cán bộ, công chức UBND xã;
- Trưởng các ban, ngành, đoàn thể;
- Trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã;
- Lãnh đạo 3 thôn;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Vũ Thế Tuấn
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