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Số:          /VPUBND-NC 

V/v Phát video clip tuyên 

truyền sử dụng dịch vụ công 

trực tuyến. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Phú Yên, ngày       tháng  năm 2021 

 

 

Kính gửi:    

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND tỉnh về 

truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú 

Yên, Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên 

sản xuất một số video clip tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đồng 

thời đăng tải các clip trên Youtube tại các địa chỉ:  

- https://youtu.be/xlojLv7y_CM; Cụm từ khóa tìm kiếm: Giới thiệu Cổng 

dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên; dùng ứng dụng Zalo mở mã QRcode: 
 

- https://youtu.be/kyhwW6D8TIk; Cụm từ khóa tìm kiếm: Đăng ký tài 

khoản, nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Phú Yên; dùng ứng dụng Zalo mở 

mã QRcode: 
 

- https://youtu.be/aZMNeGICN_c; Cụm từ khóa tìm kiếm: Lý lịch tư 

pháp trực tuyến; dùng ứng dụng Zalo mở mã Qrcode:  
 

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến đến các 

cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, địa 

phương thực hiện phát các video clip nêu trên tại màn hình tivi đặt tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để các cá nhân, tổ 

chức tìm hiểu, biết và thực hiện khi có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Các cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh; 

- CVP, PVP; các Phòng, Trung tâm; 

- Lưu: VT,NC. 

 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Văn Quy 
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