
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 

Số:        /UBND-KGVX 
V/v thống nhất sử dụng Cổng 

dịch vụ công và Hệ thống thông 

tin một cửa cấp của tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Kon Tum, ngày      tháng     năm 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 803/STTTT-

CNTT ngày 27 tháng 6 năm 2019 về báo cáo kết quả làm việc về dịch vụ công trực 

tuyến (kèm theo Biên bản cuộc họp liên ngành); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Thống nhất sử dụng chung một Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một 

cửa do Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai xây dựng. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối Cổng dịch 

vụ công của tỉnh kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019; tham mưu Ủy ban nhân dân xử lý 

những tồn tại của Cổng dịch vụ công trực tuyến do Sở đang quản lý; bàn giao cơ sở 

dữ liệu thủ tục hành chính cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để cập nhật vào Hệ 

thống thông tin một cửa của tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham 

mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Công 

nghệ thông tin năm 2018 cho các đơn vị khác sử dụng đảm bảo mục tiêu và hiệu quả 

(hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2019). 

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh triển khai Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum đảm bảo thống nhất, tập trung theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ; đưa vào vận hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (t/h); 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP UBND tỉnhKGVX; 

- Lưu: VT, KGVX3. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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