
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:             /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền thực hiện các Văn bản chỉ đạo 

của Văn phòng Chính phủ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày       tháng 5 năm 2022 
 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Thái Nguyên; 

- Đài Phát thanh – Truyền hình Thái Nguyên; 

- Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên; 

- Trung tâm Thông tin tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1948/UBND-

TTPVHCC ngày 11 tháng 5 năm 2022 về việc thực hiện Văn bản số 2866/VPCP-

KSTT, 2916/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ. Nhằm tuyên truyền sâu 

rộng việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả trong thực hiện thủ tục hành chính, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị; cơ quan báo chí của tỉnh, 

Trung tâm Thông tin tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền các nội dung 

như sau:  

1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tuyên truyền trên trang/ 

cổng thông tin điện tử, bản tin và hệ thống thông tin cơ sở của cơ quan, đơn vị, 

địa phương mình về chủ trương của Chính phủ, của tỉnh thực hiện số hóa hồ sơ, 

kết quả trong thực hiện thủ tục hành chính, xác định số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính là một nhiệm vụ mới, thay thế dần phương thức tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành chính truyền thống thông qua ứng dụng công nghệ 

thông tin. Lộ trình thời gian thực hiện số hóa đối với cấp tỉnh bắt đầu từ ngày 

01/6/2022, cấp huyện từ ngày 01/12/2022, cấp xã từ ngày 01/6/2023. Riêng 25 

dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030 thời gian thực hiện số hóa sẽ bắt đầu từ ngày 01/7/2022. 

2. Các cơ quan báo chí của tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh dành thời lượng, 

diện tích thích hợp tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo nhân dân, doanh nghiệp, 

tổ chức cá nhân về lợi ích của việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; tuyên 
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truyền công tác triển khai, thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã làm 

tốt việc thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính; tuyên truyền việc thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 

22/02/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện Đề án phát 

triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển 

đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên. 

Căn cứ các nội dung trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp 

triển khai thực hiện (xin gửi kèm theo Công văn số 1948/UBND-TTPVHCC ngày 

11/5/ 2022 của UBND tỉnh; Công văn số 2866/VPCP-KSTT, 2916/VPCP-KSTT 

của Văn phòng Chính phủ)./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Giám đốc Sở (b/c); 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Hòa 
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