
 UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:    294  /VP-TTHCC  Bình Thuận, ngày   19    tháng 01 năm 2021 

V/v triển khai một số tính 

năng trên ứng dụng Zalo 

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp; 

  - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

  - Công an tỉnh. 

Thời gian qua, việc triển khai sử dụng ứng dụng Zalo trong công tác cải cách 

hành chính đã đạt được nhiều kết quả; lượng tương tác giữa người dân và Trung tâm 

Hành chính công ngày càng cao, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính. Nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu của người dân và doanh nghiệp trong 

việc thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công nói riêng và trên 

địa bàn tỉnh nói chung, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông, Công ty Cổ phần VNG thiết kế thêm một số tính năng mới trên 

ứng dụng Zalo tại cổng “Hành chính công tỉnh Bình Thuận” như: Phiếu biên nhận 

điện tử, Kênh tương tác hỏi đáp về thủ tục hành chính cho người dân và các tổ chức, 

doanh nghiệp. 

Để thực hiện các nội dung trên Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các 

sở, ngành phối hợp thực hiện như sau: 

1. Đối với Phiếu biên nhận điện tử, tại Trung tâm Hành chính công sẽ không 

thực hiện in phiếu biên nhận giấy, thay vào đó công chức, viên chức biệt phái sẽ 

thực hiện hướng dẫn người dân kết nối với cổng “Hành chính công tỉnh Bình 

Thuận” trên ứng dụng Zalo để nhận phiếu biên nhận điện tử. Trường hợp người dân 

không sử dụng điện thoại thông minh thì vẫn tiếp tục in phiếu biên nhận giấy cho 

người dân. 

2. Đối với Kênh tương tác hỏi đáp về thủ tục hành chính cho người dân và các 

tổ chức, doanh nghiệp thông qua cổng “Hành chính công tỉnh Bình Thuận” trên ứng 

dụng Zalo thì Trung tâm Hành chính công sẽ triển khai như sau: 

- Đối với kênh trả lời tự động, Trung tâm Hành chính công sẽ lựa chọn 02 câu 

hỏi cho mỗi sở, ngành được nhiều người dân quan tâm và số lượng hồ sơ phát sinh 

nhiều để cấu hình trả lời tự động trên ứng dụng Zalo. 

- Đối với câu hỏi được người dân, tổ chức và doanh nghiệp gửi thông qua tin 

nhắn thì Trung tâm Hành chính công sẽ chuyển ngay các câu hỏi này tới sở, ngành 

có liên quan thông qua bộ phận một cửa tại Trung tâm để trả lời cho người dân được 

biết. 
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3. Thời gian bắt đầu triển khai từ ngày 01/02/2021. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành quan tâm, phối hợp 

thực hiện./. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

Nơi nhận: PHÓ VĂN PHÒNG 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 

- Báo Bình Thuận, Đài PTTH Bình Thuận; 

- Lưu: VT, TTHCC. Hiền   

 

          Nguyễn Đức Hải Tùng 
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