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V/v triển khai ứng dụng Zalo  

trong giải quyết TTHC 

 

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 02 năm 2023 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. 

Căn cứ Văn bản số 10/TTHCC-HCTH ngày 17/02/2023 của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang về việc thông báo triển khai ứng 

dụng Zalo trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Theo thông báo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Từ ngày 

25/02/2023 chính thức triển khai Trang ZaloOA “Chính quyền số tỉnh Tuyên 

Quang” và ứng dụng Zalo trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC. 

Theo đó, khi người dân ấn nút “Quan tâm” trên Trang ZaloOA, ứng dụng sẽ tự 

động thông báo về trạng thái xử lý hồ sơ thủ tục hành chính (Nộp hồ sơ, Tiếp 

nhận hồ sơ, Phân công thụ lý, Thẩm định hồ sơ, Ký duyệt, Trả kết quả đồng thời 

gửi tệp Phiếu tiếp nhận) gửi tới Zalo của người nộp hồ sơ. 

Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả ứng dụng Zalo, ZaloOA trong quá 

trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các phòng 

chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở:  

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, công chức, 

viên chức và người dân biết, quan tâm và sử dụng trang ZaloOA “Chính quyền 

số tỉnh Tuyên Quang” trong giải quyết TTHC, đồng thời theo dõi, cập nhật 

thông tin trên trang ZaloOA “Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang” (có hướng 

dẫn kèm theo). 

2. Sử dụng chức năng gửi tin nhắn Zalo trong quá trình tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính tỉnh Tuyên Quang. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần hỗ trợ, liên hệ qua Văn 

phòng Sở, số điện thoại 02073.817.334 để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện../. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Nguyễn Công Hàm 
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ZALO TRONG GIẢI QUYẾT TTHC  

   
  

  

1. Thực hiện "Quan tâm" trên ứng dụng Zalo Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang  

Để sử dụng ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC tại Trung tâm, các tổ chức, cá nhân phải 

chọn "Quan tâm" trên ứng dụng Zalo Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang, thực hiện theo 

một trong hai cách như sau:  

 CÁCH 1:  

* Bước 1: Sử dụng chức năng quét mã QR của ứng dụng Zalo cài đặt trên điện 

thoại di động của cá nhân để quét mã QRCode ứng dụng Zalo Chính quyền số tỉnh Tuyên 

Quang sau đây. (Lưu ý: Trong quá trình thực hiện, điện thoại phải có kết nối mạng Internet)  

  

     
* Bước 2: Bấm chọn nút "Quan tâm" trên ứng dụng Zalo Chính quyền số tỉnh 

Tuyên Quang, tương tự như hình sau  
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Sau khi thực hiện Bước 2 nêu trên sẽ xuất hiện thông báo Chào mừng tổ chức, cá nhân đến 

với Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang trên Zalo, tương tự như sau.  
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CÁCH 2:  

* Bước 1: Truy cập ứng dụng Zalo đã cài đặt trên điện thoại di động của cá nhân.  

* Bước 2: Sử dụng chức năng tìm kiếm của Zalo và nhập từ khóa "Chính quyền 

điện tử tỉnh Tuyên Quang" như hình dưới, sau đó chọn Trang Chính quyền số tỉnh Tuyên 

Quang.   
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* Bước 3: Bấm chọn nút "Quan tâm" trên ứng dụng Zalo Chính quyền số tỉnh 

Tuyên Quang, tương tự như hình sau  

  

Nh ậ p t ừ   khóa tìm ki ế m  

vào đây   

Ch ọ n Trang Zalo Chính  

quy ề n s ố   t ỉ nh Tuyên  

Quang t ạ i đây   
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Sau khi thực hiện Bước 3 nêu trên sẽ xuất hiện thông báo Chào mừng tổ chức, cá nhân đến 

với Chính quyền số tỉnh Tuyên Quang trên Zalo.  

LƯU Ý: Sau khi thực hiện "Quan tâm", trong quá trình nộp, giải quyết TTHC tại 

Trung tâm thì tổ chức, cá nhân sẽ nhận được các thông báo về tình trạng xử lý hồ sơ 

thực hiện TTHC của mình đầy đủ các bước (Nộp hồ sơ, Tiếp nhận hồ sơ, Phân công thụ 

lý, Thẩm định hồ sơ, Ký duyệt, Trả kết quả hoặc bổ sung/trả lại hồ sơ) tự động theo giời 

gian thực từ hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Tuyên Quang.  

2. Chức năng "Tra cứu hồ sơ"  

  

* Bước 1: Tại giao diện chính của * Bước 2: Nhập Số hồ sơ (1) hoặc Số Zalo Chính 

quyền số tỉnh Tuyên Quang, CCCD/CMND (2) của người nộp hoặc chọn mục Tra cứu hồ 

sơ  Tên người nộp (3) để tra cứu hồ sơ, sao  
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Sau đó hệ thống sẽ cho kết quả tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ thực hiện tìm kiếm như sau:  

  

  

đó ch ọ n nút l ệ nh " Tìm ki ế m   (4) ".    

  

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   
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