
ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG NINH THỦY

Số:      /UBND

Về việc triển khai ứng dụng mã QR

code phục vụ tra cứu nhanh một số

thông tin tại UBND phường Ninh Thủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

  Ninh Thủy, ngày      tháng       năm 2022

Kính gửi:

   - Toàn thể cán bộ, công chức, người hoạt động KCT phường;

   - Tổ trưởng các tổ dân phố thuộc phường Ninh Thủy.

Từ ngày 15/7/2022, UBND phường Ninh Thủy sẽ triển khai thực hiện sử dụng

ứng dụng mã QR để tra cứu nhanh một số thông tin phục vụ cho tổ chức, cá nhân tại

UBND phường Ninh Thủy bao gồm các nội dung như: mã QR liên kết đến Trung

tâm hành chính công tỉnh khánh Hòa, Cổng dịch vụ Công quốc gia, mã QR tiện ích

thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, mã QR tiện ích thanh toán

trực tuyến trên Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa, mã QR Cổng

thông tin điện tử phường Ninh Thủy, mã QR bộ hồ sơ mẫu dành cho công dân khi

đến liên hệ giải quyết TTHC.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng nắm bắt được thông tin về thủ

tục hành chính (TTHC) và các tiện ích, nâng cao hiệu quả tiếp cận dịch vụ công trực

tuyến, giúp tiết kiệm thời gian hướng dẫn của cán bộ, công chức góp phần đẩy mạnh

hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn

phường trong thời gian đến, UBND phường Ninh Thủy đề nghị toàn thể cán bộ,

công chức, người hoạt động không chuyên trách cán bộ, công chức, người hoạt động

không chuyên trác phường triển khai thực hiện  các nội dung  sau:

1. Thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về những tiện ích của việc sử dụng

mã QR code đến người dân, tổ chức để tiếp cận và sử dụng trong việc tra cứu, tìm

hiểu các thủ tục hành chính.

2. Cách thức sử dụng quét mã QR Code: Để sử dụng mã QR Code, người dùng

chỉ cần mở camera điện thoại hoặc mở app quét mã QR của Zalo và thực hiện quét

mã QR Code.

(Đính kèm mã QR Code )

Đề nghị t o à n t h ể cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách

phường nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT. Đảng ủy, HĐND phường;            CHỦ TỊCH
- Mặt trận và các đoàn thể phường;         
- Chủ tịch và các PCT phường;

- Công chức, Người KCT phường;

- Lưu: VT, HL.

                                      Trần Minh Dũng



Mã QR Code thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KHÁNH HÒA



Mã QR Code thực hiện thanh toán trực tuyến phí – lệ phí hồ sơ

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH KHÁNH HÒA



Mã QR Code thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA



Mã QR Code thực hiện thanh toán trực tuyến

CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA



Mã QR Code Trang chủ Cổng thông tin phường Ninh Thủy

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

PHƯỜNG NINH THỦY



Mã QR Code hồ sơ mẫu dành cho công dân

khi giải quyết thủ tục hành chính

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

PHƯỜNG NINH THỦY
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