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/STTTT-BCVT&CNTT

Bình Thuận, ngày 15 tháng 3 năm 2019

V/v rà soát, cập nhật kịp thời quy trình
thực hiện TTHC vào Hệ thống phần
mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ
công trực tuyến

Kính gửi:
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Căn cứ Quyết định số 2618/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức
độ 4 triển khai trong các năm 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Quyết
định số 641/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban
hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử
và Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bình Thuận; Thông báo số 58/TB-UBND
ngày 08/3/2019 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức
Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và để khai thác sử dụng hiệu quả Hệ
thống phần mềm Một cửa điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Sở
Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nhiệm vụ
sau:
1. Thực hiện rà soát danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
được phê duyệt triển khai trong năm 2019 theo Quyết định số 2618/QĐ-UBND
ngày 28/9/2018 với danh mục thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị đang có
hiệu lực thực hiện.
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 2618/QĐUBND ngày 28/9/2018 đã thay đổi, bổ sung thì báo cáo về Sở Thông tin và
Truyền thông trước ngày 22/3/2019 để tổng hợp và lập dự án triển khai.
2. Căn cứ nội dung Điều 7 của Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày
08/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng quy
trình giải quyết hồ sơ chi tiết của từng dịch vụ công trực tuyến (danh mục dịch vụ
công trực tuyến đã được rà soát ở mục 1 của Công văn này) gửi Sở Thông tin và

Truyền thông trước ngày 22/3/2019.
3. Căn cứ nội dung Điều 11 của Quyết định số 641/QĐ-UBND ngày
08/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị thường xuyên
(khi có sự thay đổi, điều chỉnh thủ tục hành chính) rà soát, cung cấp kịp thời nội
dung và quy trình chi tiết giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan, đơn vị để cập
nhật vào hệ thống (thông tin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông).
Thông tin liên hệ:
- Sở Thông tin và Truyền thông: Ông Võ Duy Phong, Phó Trưởng phòng
Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin (Điện thoại: 0252.3833505, email:
phongvd@stttt.binhthuan.gov.vn)
- Công ty Cổ phần Giải pháp Tích hợp mở: Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật (Điện
thoại: 02873000126, email: support@inetcloud.vn).
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối
hợp thực hiện./.
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Cty iNet;
- Cty DTTP;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Văn phòng Sở;
- Phòng BCVT&CNTT;
- Lưu: VT, BCVT&CNTT.P.
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