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V/v triển khai áp dụng phần mềm  

Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Nha Trang, ngày   15   tháng  8  năm 2018 

             Kính gửi: 

     - Công an thành phố Nha Trang; 

     - Bảo hiểm xã hội thành phố Nha Trang; 

     - Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 

     - Phòng Nội vụ thành phố; 

     - Văn phòng HĐND và UBND thành phố. 

Thực hiện Công văn số 1879/SNV-CCHC ngày 08/8/2018 của Ban Điều hành 

Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa v/v 

vận hành Phần mềm một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới của Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến (đợt 1), UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

khẩn trương thực hiện những nội dung sau: 

1. Công an thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố 

- Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức tại đơn vị thực hiện tiếp nhận 

và giải quyết liên thông các hồ sơ liên thông do UBND cấp xã trên địa bàn thành 

phố chuyển đến trên phần mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới tại địa chỉ: 

http://motcua.hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn (hoặc truy cập phần mềm bằng 

cách vào Cổng thông tin điện tử thành phố Nha Trang, chọn tab “Tác nghiệp điện 

tử/Một cửa điện tử/Một cửa điện tử mới). Việc xử lý hồ sơ phải đảm bảo quy định 

tại các quyết định công bố thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 

và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

- Bố trí đầy đủ các trang thiết bị, nhân lực để phục vụ việc tác nghiệp, xử lý 

hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới. Trường hợp có khó 

khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về UBND thành phố (thông qua Phòng Văn hoá 

và Thông tin) để xem xét, có giải pháp hỗ trợ. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

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

vụ tham mưu tổ chức tập huấn cho các đơn vị về cách thức tác nghiệp trên phần 

mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ trên 

phần mềm được thông suốt, đúng quy định.  

- Theo dõi, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan đề xuất giải pháp và kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong 

quá trình tác nghiệp trên phần mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới. 
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3. Phòng Nội vụ thành phố 

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Phòng Văn hoá và 

Thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị 

trong quá trình tác nghiệp trên phần mềm Một cửa điện tử giải pháp kiến trúc mới, 

đề xuất các giải pháp trong quá trình vận hành hệ thống, đảm bảo đồng bộ khi thực 

hiện các quy trình liên thông. 

4. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ để hướng 

dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai áp dụng phần mềm Một cửa điện 

tử giải pháp kiến trúc mới. 

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

Nơi nhận:                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

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

- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT); 

- Công an tỉnh KH; 

- BHXH tỉnh KH; 

- UBND các xã, phường (VBĐT); 

- Cổng thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT, NV (10b).                    Lê Hữu Thọ 
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