
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /STTTT-BCVT&CNTT 

V/v khảo sát trải nghiệm người dùng dịch 

vụ công trực tuyến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Thuận, ngày      tháng 10 năm 2022 

             

 

Kính gửi:  

    - Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

    - Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

    - Công an tỉnh; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

    - UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 1667/CĐSQG-TTTV ngày 

24/10/2022 của Cục Chuyển đổi số quốc gia (thuộc Bộ Thông tin và Truyền 

thông) về việc khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công trực tuyến. 

Để triển khai hiệu quả việc khảo sát trải nghiệm người dùng dịch vụ công 

trực tuyến trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị 

các cơ quan, đơn vị và địa phương phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty Cổ phần Tin học Giải pháp 

Tích hợp mở thực hiện gắn banner liên kết đến địa chỉ khảo sát trải nghiệm 

người dùng dịch vụ công trực tuyến https://form.gov.vn/!Krc3U trên Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công tỉnh. Đề nghị hoàn thành trong ngày 

25/10/2022. 

 

 

2. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu (bằng nhiều hình thức phù 

hợp) để doanh nghiệp, người dân biết và tham gia thực hiện khảo sát trải nghiệm 

người dùng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://form.gov.vn/!Krc3U 

Thời gian khảo sát: Từ ngày 25/10/2022 đến hết ngày 31/10/2022 

HỎA TỐC 

https://form.gov.vn/!Krc3U
https://form.gov.vn/!Krc3U
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Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị và 

địa phương quan tâm phối hợp triển khai các nội dung nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục CĐS quốc gia; 

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm CNTT&TT (web CĐS); 

- Phòng BCVT&CNTT; 

- Lưu: VT, BCVT&CNTT.P 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Thành Công 
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