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Số:   6521    /UBND-NV 

V/v triển khai thực hiện Quyết định số  

2488/QĐ-UBND ngày 29/8/2018  

của UBND tỉnh Khánh Hòa 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nha Trang, ngày  18    tháng 9  năm 2018 

             Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

- Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Nha Trang; 

- Chi Cục Thuế thành phố Nha Trang; 

- Bảo hiểm Xã hội thành phố Nha Trang; 

- Công an thành phố Nha Trang; 

- Đài Truyền thanh thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 Căn cứ Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc đưa Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh 

Hòa đi vào hoạt động, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai 

thực hiện một số nội dung sau đây: 

 1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, các cơ quan ngành dọc 

trên địa bàn thành phố, UBND các xã, phường 

- Hướng dẫn, tuyên truyền về các tiện ích, dịch vụ của Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa đến tổ chức, công dân khi tham gia giải 

quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và tại 

từng cơ quan, đơn vị. 

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Một cửa 

điện tử (giải pháp kiến trúc mới) của Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực 

tuyến tỉnh Khánh Hòa từ ngày 31/8/2018. Các hồ sơ được tiếp nhận trước ngày 

31/8/2018 trên phần mềm Một cửa điện tử cũ thì tiếp tục xử lý cho đến khi kết 

thúc, trả kết quả. 

- Trong quá trình tác nghiệp trên phần mềm Một cửa điện tử (giải pháp kiến 

trúc mới), nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo về Phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố, Văn phòng HĐND và UBND thành phố hoặc 

Phòng Nội vụ thành phố để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết. 

 2. Đài truyền thanh thành phố và UBND các xã, phường 

Tổ chức tuyên truyền, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của thành 

phố và xã, phường về việc Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 
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Khánh Hòa đã chính thức vận hành, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ 

chức, công dân theo Quyết định số 2488/QĐ-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa 

 3. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

 - Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Nội 

vụ thành phố nghiên cứu, đề xuất giải pháp hỗ trợ kịp thời cho các cơ quan, đơn vị 

về việc xử lý các lỗi phát sinh trong quá trình tác nghiệp trên phần mềm Một cửa 

điện tử (giải pháp kiến trúc mới) để việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành 

chính được thuận lợi, đảm bảo quy định, không gây phiền hà cho tổ chức, công dân. 

- Chủ trì tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong 

quá trình sử dụng phần mềm Một cửa điện tử (giải pháp kiến trúc mới), báo cáo Sở 

Thông tin và Truyền thông, Ban Điều hành Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành 

chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa để được giải quyết theo quy định. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

(Để tải Quyết định số 2488/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị truy cập website: www.congbaokhanhhoa.gov.vn, mục Tìm kiếm 

văn bản, sử dụng từ khóa tìm kiếm là “2488/QĐ-UBND”) 

Nơi nhận:                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Như trên;              CHỦ TỊCH 
- Sở Nội vụ (VBĐT); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT); 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, NV(43b). 

 

 

                            Lê Hữu Thọ 
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