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Bình Thuận, ngày  18  tháng 7 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH   
Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp  

nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến 

và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022 

 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  
 

Căn cứ Kế hoạch số 4891/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

(KSTTHC) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; 

Triển khai các Kế hoạch của Sở Thông tin và Truyền thông tại: Kế hoạch số 

09/KH-STTTT ngày 26/01/2022 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 

và Kế hoạch số  50/KH-STTTT ngày 29/6/2022 Kế hoạch Tuyên truyền Dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Dịch vụ Bưu chính công ích năm 2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Thể lệ Cuộc thi “Sáng kiến, giải 

pháp nâng cao hiệu quả, tần suất sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu 

chính công ích” năm 2022. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các Phòng: Thông tin - Báo chí Xuất 

bản và Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin Sở, các thành viên Ban Tổ 

chức và Tổ Giúp việc Cuộc thi “Sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả, tần suất 

sử dụng Dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ Bưu chính công ích” năm 2022 và các 

tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành;      

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công đoàn viên chức tỉnh;  

- Báo Bình Thuận;                      
- Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận;       
- Trung tâm Thông tin - VP.UBND tỉnh;                   
- Các phòng chức năng và đơn vị trực  thuộc Sở; 

- Lưu: VT, TTBCXB. Yến. 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Dương Tự 
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