
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 
 

Số:            /UBND-VX 
V/v phối hợp tuyên truyền về thực hiện 

các dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ 
BCCI trong lĩnh vực Tài nguyên và 

Môi trường 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn Dương, ngày            tháng 8  năm 2021 

 

 

              Kính gửi:  
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và thể thao huyện; 

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 
 

 
 

 Theo đề nghị của Sở Thông tin - Truyền thông  tỉnh Tuyên Quang tại Văn 

bản số 739/STTTT-CNTT&BCVT về việc phối hợp tuyên truyền về thực hiện các 

dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ BCCI trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

(có bản sCan gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và thể thao huyện. 

- Tổ chức tuyên truyền về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống Truyền thanh của huyện, 
Trang thông tin điện tử của huyện (có nội dung tuyên truyền theo phụ lục của Sở 

Thông tin - Truyền thông gửi kèm).  

- Chỉ đạo thực hiện truyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở 02 

lần/ngày, bắt đầu từ ngày 26/8/2021 đến 26/9/2021. 

2. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. 

Tổ chức tuyên truyền về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên hệ thống Truyền thanh cơ sở của xã, thị 

trấn đảm bảo 02 lần/ngày, bắt đầu từ ngày 26/8/2021 đến 26/9/2021. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Truyền thông 

và thể thao huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 
- Chủ tịch UBND huyện (Báo cáo); 
- Các Phó UBND huyện; 
- Sở Thông tin-Truyền thông; 
- Phòng Văn hóa-Thông tin (Theo dõi) 
- Chánh, Phó VPTH HĐND-UBND huyện; 
- Chuyên viên VX; 
- Lưu: VT, Nh             b.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Phạm Thị Nhị Bình 
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