
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  552 /VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 12  tháng 5 năm 2020 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

cải cách hành chính năm 2020 trên Đài 

Truyền thanh cơ sở 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2009/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc tuyên truyền cải cách hành chính thành phố Nha 

Trang năm 2020,  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền cải cách 

hành chính năm 2020 trên Đài Truyền thanh như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền theo nội 

dung Phòng Văn hóa và Thông tin biên tập (kèm theo Công văn này) 

2. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 15/5 đến 25/5/2020; thực hiện tuyên 

truyền 02 lần/tuần. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ vào sổ nhật 

ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận (VBĐT):                    
- Như trên; 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Trâm.   
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Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về tuyên truyền cải cách hành chính 

(kèm theo Công văn số 552 /VHTT-TTCS ngày 12/5/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố Nha Trang! 

 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa chính 

thức đi vào hoạt động từ ngày 31-8-2018, cung cấp nhiều dịch vụ tiện ích, hiện 

đại với phương châm “Một địa chỉ - Có tất cả”. 

Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa là một hệ 

thống thông tin điện tử vận hành trên mạng Internet. Nơi đây công khai thông tin 

về cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

toàn bộ thủ tục hành chính do các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, 

cấp xã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả. Người dân có thể truy cập bằng bất 

kỳ thiết bị nào có nối mạng, từ máy tính, điện thoại thông minh, Ipad, 

Macbook,…Đồng thời, người dân có thể tra cứu thông tin tất cả các thủ tục hành 

chính đang có hiệu lực, tự thiết lập tài khoản đăng nhập cho mình, tự tạo hồ sơ 

điện tử và nộp cho bất kỳ cơ quan hành chính nào muốn giao dịch. 

Việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính của từng hồ sơ 

có thể được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng, e - banking, ví điện tử, các 

loại thẻ thông dụng như ATM, VISA, MASTER,… mà không cần trực tiếp đến 

cơ quan hành chính nhà nước hoặc ngân hàng. 

Kết quả giải quyết hồ sơ sẽ được Bưu chính công ích chuyển đến tận nhà 

nếu công dân, tổ chức có nhu cầu. Mọi thông tin chi tiết về hồ sơ sẽ được công 

khai trên Cổng thông tin Dịch vụ hành chính công trực tuyến và cung cấp cho 

công dân, tổ chức qua tài khoản đã đăng ký, qua email, tin nhắn điện thoại di 

động và tài khoản mạng xã hội có kết nối với Trung tâm. 

Mọi vướng mắc sẽ được tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ trực tuyến qua hộp 

chat và còn rất nhiều tiện ích khác sẵn có. 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TRỰC TUYẾN 

Số điện thoại đường dây nóng: 19001023 

Mọi nhu cầu - Một địa chỉ! 

Một địa chỉ - Có tất cả! 

Hãy truy cập hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn! 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn./. 

https://hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn/#/home
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