
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAM RANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  /UBND-CNTT Cam Ranh, ngày  tháng 10  năm 2019
V/v tăng cường tuyên truyền
công tác cải cách hành chính.

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị thiết lập trang tin điện tử tổng hợp;
- Các đơn vị thiết lập fanpage trên mạng xã hội Facebook;
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao.

Thực hiện Quyết định số 4089/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh
ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019; Quyết định số
2757/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ
tục hành chính (TTHC) cho phép thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa
vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh
Hòa và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số
1687/STTTT-TTBCXB ngày 18/9/2019 về việc tăng cường tuyên truyền công tác
cải cách hành chính; UBND thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

1.  Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền, phổ biến: Danh mục TTHC cho phép thực hiện thanh toán
trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính thông qua Trung tâm Dịch vụ hành chính

công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa (ban hành kèm theo Quyết định số 2757/QĐ-

UBND ngày 26/8/2019 của UBND tỉnh); Danh mục TTHC tiếp nhận và  giải
quyết  trực  tuyến  mức  độ  3,  4  (ban  hành  kèm theo  Quyết  định  số 1702/QĐ-

UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh); Danh mục TTHC tiếp nhận, trả kết quả
qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (ban hành kèm theo

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh). Xem các danh
mục tại địa chỉ sau:

https://www.khanhhoa.gov.vn/Modules/Document/ LawDocumentDetail.a

spx?DocumentId=f4e08a0f-b4bb-43b4-87f0-bb5674c7e6aa;

https://www.khanhhoa.gov.vn/Modules/Document/ LawDocumentDetail.a

spx?DocumentId=351278b2-3341-46c3-8c1f-071f9626ebcc;



https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/ Quyet-dinh-1844-

QD-UBND-2018-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-tiep-nhan-qua-buu-chinh-Khanh-

Hoa-392486.aspx.

- Tuyên truyền về các tiện ích, hiệu quả khi thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến,
thanh toán trực tuyến, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; nội dung,
phương thức, quy trình thực hiện đã được UBND tỉnh công bố để các tổ chức, cá
nhân, doanh nghiệp biết và sử dụng.

- Thông tin số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm Công nghệ thông

tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh: 19001023.

- Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công
tác cải cách hành chính; các sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách hành chính hiệu
quả đã được áp dụng, nhân rộng.

- Đưa tin, bài phản ánh công tác triển khai và kết quả thực hiện về cải cách

hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

2. Tổ chức thực hiện

- Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thiết lập trang fanpage và liên kết với
Cổng Thông tin điện tử thành phố để tạo thêm kênh tuyên truyền công tác cải cách
hành chính đạt hiệu quả.

- Các đơn vị thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, trang fanpage trên

mạng xã hội Facebook tăng cường tuyên truyền về cải cách hành chính với nội
dung và hình thức phù hợp.

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức tuyên

truyền theo nội dung trên, đồng thời hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường
tuyên truyền.

Nhận được văn bản này, đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị khẩn
trương chỉ đạo triển khai thực hiện./.
Nơi nhận (VBĐT):
-Như trên;
-Ban Tuyên giáo thành ùy;
-Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND thành phố;
-Các cơ quan, ban, ngành;
-UBND các xã, phường;
-Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuấn



BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CỔNG/TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH

Phụ lục 01
STT Tên Cổng/trang TTĐT Địa chỉ Đơn vị quản lý Ghi chú

1. Cổng TTĐT Thành phố Cam
Ranh

http://camranh.khanhhoa.gov.vn UBND thành phố Cam Ranh

2. Cam Nghĩa http://camnghia.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND Phường  Cam Nghĩa
3. Cam Phúc Bắc http://camphucbac.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND Phường Cam Phúc Bắc
4. Cam Phúc Nam http://camphucnam.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND Phường Cam Phúc Nam
5. Cam Phú http://camphu.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND Phường Cam Phú
6. Cam Thuận http://camthuan.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND Phường Cam Thuận
7. Cam Linh http://camlinh.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND Phường Cam Linh
8. Cam Lợi http://camloi.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND Phường Cam Lợi
9. Ba Ngòi http://bangoi.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND Phường Ba Ngòi
10. Cam Lộc http://camloc.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND Phường Cam Lộc
11. Cam Thành Nam http://camthanhnam.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND xã Cam Thành Nam
12. Cam Phước Đông http://camphuocdong.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND xã Cam Phước Đông
13. Cam Thịnh Đông http://camthinhdong.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND xa Cam Thịnh Đông
14. Cam Thịnh Tây http://camthinhtay.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND xã Cam Thịnh Tây
15. Cam Lập http://camlap.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND xã Cam Lập
16. Cam Bình http://cambinh.camranh.khanhhoa.gov.vn UBND xã Cam Bình
17. Công đoàn và người lao động http://camranh.khanhhoa.gov.vn/congdoan Liên đoàn lao động thành phố
18. Văn hóa và Thông tin http://.camranh.khanhhoa.gov.vn/vanhoathongtin Phòng Văn hóa và Thông tin
19. Phòng GD&DT Cam Ranh http://pgdcranh.khanhhoa.edu.vn/ Phòng Giáo dục và Đào tạo
20. Vì sức khỏe cộng đồng http://ytecamranh.org.vn/ Trung tâm y tế Cam Ranh
21. Trường THCS Lê Hồng Phong http://www.thpt-lehongphong-tphcm.edu.vn/ Ban Giám hiệu trường THCS Lê

Hồng Phong Cam Ranh
22. Vì tương lai con em http://pbchau.khanhhoa.edu.vn/ BGH Trường THPT Phan Bội

Châu Cam Ranh
23. Công ty CP Đô thị Cam Ranh http://cadoco.vn Ban Giám đốc Công ty CPĐT



Cam Ranh
24. Công ty Cổ phần Cảng Cam

Ranh
http://www.camranhport.vn/ Ban Giám đốc Công ty Cổ phần

Cảng Cam Ranh



BẢNG THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG TRANG MẠNG XÃ HỘI CỦA CÁC ĐƠN VỊ
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAM RANH

Phụ lục 02
STT Tên Cổng/trang TTĐT Địa chỉ Đơn vị quản lý Ghi chú
1 Cam Ranh vhtt https://www.facebook.com/camranh.vhtt.9 Phòng Văn hóa và Thông tin
2 Phòng Văn hóa và Thông tin

CR
https://twitter.com/PhongVHTTCR Phòng Văn hóa và Thông tin

3 Thông tin và Tuyên truyền https://vhttcamranh.blogspot.com/ Phòng Văn hóa và Thông tin
4 Tủ sách pháp luật VHTT http://tsplcamranh.blogspot.com/ Phòng Văn hóa và Thông tin
5 Trung tâm y tế Cam Ranh https://www.facebook.com/trungtamytetpcamranh/ Trung tâm y tế Cam Ranh
6 Thành Đoàn Cam Ranh https://www.facebook.com/thanhdoancamranh/ Thành Đoàn Cam Ranh
7 Biên tập văn học Cam Ranh https://www.facebook.com/pg/Cam-Ranh-

272112102806032
Biên tập văn học Cam Ranh
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