
 UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /SYT-VP
V/v triển khai Văn bản số

275/UBND-VP ngày 13/01/2020
của UBND tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng  03  năm 2020

Kính gửi: 
- Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở Y tế;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc;
- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố.

Sở Y tế  nhận  được  Văn bản  số  275/UBND-VP ngày 13/01/2020  của
UBND tỉnh về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn
Xuân Phúc tại Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia, Sở Y tế có ý kiến chỉ
đạo như sau: 

1. Phổ biến, quán triệt mục tiêu, yêu cầu hoạt động của Cổng dịch vụ công
quốc gia đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động để tạo sự thống
nhất về nhận thức và hành động.

2. Rà soát, phối hợp Văn phòng Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh công bố,
công khai đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính; quy trình nội bộ, quy trình
phối hợp giữa các Sở, cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính để
đơn giản đầu mối, giấy tờ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

3. Phổ biến, khuyến nghị công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân nộp
hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền
giải  quyết  của  Sở Y tế  (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-
tuyen/52).

4. Tiếp tục thực hiện giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng
cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, công nghệ cho công chức, viên chức.

5. Thực hiện nghiêm túc việc đồng hành cùng Văn phòng UBND tỉnh xây
dựng Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, kết nối với Cổng dịch vụ công
quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phó giám đốc (để biết);
- Các phòng chuyên môn của SYT;
- Bộ phận CNTT VPS (th/hiện);
- Lưu: VT, VP.

        GIÁM ĐỐC

      Phạm Minh An
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