
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:          /UBND-KTHT             Ngọc Hồi, ngày       tháng       năm  

V/v triển khai các dịch vụ điện theo 

phương thức điện tử trên địa bàn huyện  
 

 

 Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Điện lực Ngọc Hồi. 

  

Thực hiện Công văn số 3125/UBND-HTKT ngày 22/11/2019 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc triển khai các dịch vụ điện theo phương thức điện tử trên địa 

bàn tỉnh, UBND huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn: 

Tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị và người 

dân trên địa bàn quản lý biết hiệu quả và tiện ích khi sử dụng các dịch vụ theo 

phương thức điện tử không dùng tiền mặt. Các dịch vụ điện theo phương thức điện 

tử được đăng tải tại website: https://cskh.cpc.vn/ của ngành Điện. 

2. Điện lực Ngọc Hồi: 

Phối hợp với các phòng, ban, ngành thuộc huyện hướng dẫn các tổ chức, cá 

nhân đăng ký, sử dụng các dịch vụ điện theo phương thức điện tử không dùng tiền 

mặt cho phù hợp với từng đối tượng khách hàng; nhất là các đối tượng khách hàng 

là người lớn tuổi. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- CVP và các PCVP UBND huyện; 

- Trung tâm VH, TD, TT và Truyền thông huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tin); 

- Lưu: VT, KTHT. 
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Mai Văn Hữu 

 

https://cskh.cpc.vn/
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