
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

 

          Số:        /UBND-TH 
V/v phối hợp vận hành Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả điện tử 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Ngọc Hồi, ngày        tháng        năm 2020 

 

 

 

Kính gửi: 

  - Viễn thông Kon Tum; 

  - Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 943/KH-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về 

triển khai thử nghiện Hệ thống một cửa điện tử (VNPT-Igate) tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công tỉnh Kon Tum và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành 

chính các cấp trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 04/10/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; 

Hiện nay, UBND huyện Ngọc Hồi đã đầu tư, xây dựng và mua sắm trang thiết 

bị phục vụ công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, 

đồng bộ để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để chuẩn bị công tác vận hành và 

trước khi đưa vào hoạt động Bộ phận Một cửa điện tử, Ủy ban nhân dân huyện Ngọc 

Hồi kính đề nghị: 

1. Trung tâm Viễn thông Kon Tum hỗ trợ UBND huyện Ngọc Hồi trong việc 

khởi tạo hệ thống một cửa điện tử (VNPT-Igate) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của UBND huyện và giúp UBND huyện trong việc chuẩn hóa dữ liệu quy trình nội bộ 

các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (đã được 

UBND tỉnh phê duyệt) 

 2. Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh: Hỗ trợ UBND huyện trong việc 

quản lý, điều hành Bộ phận một cửa điện tử cũng như đóng góp ý kiến về mô hình, tổ 

chức hoạt động,...... 

3. Thời gian: Vào lúc 14 giờ ngày 16/01/2020 (thứ năm), tại Trụ sở UBND 

huyện Ngọc Hồi 

Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi kính đề nghị các đơn vị quan tâm, tạo điều 

kiện./. 
 

Nơi nhận: 
 

- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Các Thành viên Bộ phận Một cửa; 

- Lưu: VT, TH. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Châu Ngọc Lân 
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