
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN IAH’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TH 

Về việc nâng cao Chỉ số phát triển 

Chính phủ điện tử Việt Nam theo 

đánh giá của Liên Hợp quốc  

 Ia H’Drai, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Các Phòng, ban ngành thuộc huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 
       
 

Thực hiện Công văn số 3084/UBND-KSTTHC ngày 24/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo 

đánh giá của Liên Hợp quốc; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Đối với việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 

Các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả đối với Kế hoạch số 

93/KH-UBND ngày 25/7/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai Nghị định 

số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 

hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn huyện Ia H’Drai. Trong đó, đảm bảo 

khả năng sẵn sàng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến của các thủ tục hành chính, đưa dịch 

vụ công trực tuyến lên mức độ 4. 

2. Đối với việc triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công Quốc gia 

Đẩy mạnh triển khai sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia, nhất là các dịch vụ công tại Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24 

tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 6146/VPCP-KSTT 

ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ (Phụ lục kèm theo). 

Đồng thời triển khai các biện pháp hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt trong giai 

đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính 

phủ. 

Yêu cầu các đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- CVP, các PCVP HU-HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Pờ Ly Hảo 
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