
 

Kính gửi: 

  - Các phòng chuyên môn; 

  - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

  - Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh. 

 

Thực hiện Công văn số 689/UBND-HCC ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc tập trung ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính 

thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19. 

Căn cứ Kế hoạch số 965/KH-SLĐTBXH ngày 03/5/2019 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai ứng dụng phần mềm văn 

phòng điện tử eGovOffice mở rộng đến phòng LĐTBXH huyện, thành phố. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các phòng chuyên môn, 

các đơn vị trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề thực hiện các nội dung sau: 

1. Thực hiện tốt Kế hoạch số 561/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh 

nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến Mức độ 3, Mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn), Cổng Dịch vụ công tỉnh Tây Ninh 

(https://dichvucong.tayninh.gov.vn) để thực hiện các thủ tục hành chính trực 

tuyến nhằm hạn chế việc người dân, doanh nghiệp đi lại, tiếp xúc trực tiếp.  

- Các phòng chuyên môn, đơn vị có hồ sơ TTHC trực tuyến tập trung giải 

quyết đúng hoặc trước hạn trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Tây Ninh và Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội 

Zalo. 

- Căn cứ danh mục TTHC đã được UBND tỉnh công bố trong năm 2019. 

Các phòng chuyên môn, đơn vị có TTHC thực hiện rà soát, bổ sung để đảm bảo 

tối thiểu 30% TTHC của ngành được tích hợp, cung cấp đạt mức độ 3, 4 trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia. Thời gian hoàn thành trước 25/4/2020. 

2. Thực hiện triệt để việc gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công 

việc trên môi trường mạng theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 

7 năm 2018 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Kế 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SLĐTBXH-VP     Tây Ninh, ngày        tháng   4  năm 2020 
       

V/v tập trung ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết công 

việc, thủ tục hành chính thời kỳ 

phòng, chống dịch COVID-19 
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hoạch số 965/KH-SLĐTBXH ngày 03/5/2019 của Sở Lao động – Thương binh 

và Xã hội về việc triển khai ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử eGovOffice 

mở rộng đến phòng LĐTBXH huyện, thành phố. 

Đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, Trường Cao đẳng 

nghề nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- BGĐ; 

- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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