*
UBND TỈNH BÌNH THUẬN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 193 /STTTT-BCVT&CNTT

Bình Thuận, ngày 12 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:
- Công ty CP Tin học Giải pháp Tích hợp mở;
- Công ty Cổ phần DTTP.
Căn cứ tình hình sử dụng và nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi
trường, UBND huyện Hàm Thuận Nam liên quan việc cập nhật thủ tục hành
chính vào Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến
(theo Công văn số 897/STNMT-CCQLĐĐ ngày 04/3/2019 của Sở Tài nguyên và
Môi trường, Công văn số 397/UBND-KSTTHC ngày 05/3/2019 của UBND
huyện Hàm Thuận Nam).
Để khai thác, sử dụng hiệu quả và đồng bộ Hệ thống phần mềm Một cửa
điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị
Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp Tích hợp mở và Công ty Cổ phần DTTP khẩn
trương triển khai một số nội dung sau:
1. Chủ động phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện
cập nhật kịp thời quy trình xử lý thủ tục hành chính khi có sự thay đổi vào Hệ
thống phần mềm Một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
2. Rà soát, cập nhật những dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng
dịch vụ công trực tuyến không còn phù hợp với cơ sở dữ liệu về thủ tục hành
chính của tỉnh.
3. Trước hết, khẩn trương thực hiện nội dung đề nghị của Sở Tài nguyên và
Môi trường, UBND huyện Hàm Thuận Nam được nêu trên.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Công ty quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm CNTT&TT;
- Phòng BCVT&CNTT;
- Lưu: VT, BCVT&CNTT.P.
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