UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1713 /UBND-VP

Sông Lô, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện ứng dụng phần mềm Một cửa
mới trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Ngày 10/8/2021 UBND huyện đã phát hành Văn bản số 1473/UBND-VP
về việc triển khai, áp dụng thử nghiệm phần mềm một cửa mới. UBND huyện
dự kiến 01/9/2021 đưa Phần mềm mới vào áp dụng và tổ chức hướng dẫn sử
dụng phần mềm cho 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đến ngày
01/9/2021 UBND huyện vẫn chưa nhận được chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh.
Để triển khai và thực hiện hiệu quả phần mềm mới sau khi UBND tỉnh
đưa vào áp dụng chung trong toàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện
yêu cầu các cơ quan, đơn vị:
1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn nghiêm túc
nghiên cứu tài liệu, tự học tập, thực hành, tìm hiểu những nội dung đã được tập
huấn, hướng dẫn để sẵn sàng áp dụng hiệu quả phần mềm một cửa mới trên địa
bàn huyện. Đồng thời sử dụng song song 2 phần mềm Một cửa dùng chung.
- Các phòng chuyên môn của UBND huyện cử cán bộ, công chức phối hợp
với các chuyên viên của Tập đoàn VNPT hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người
sử dụng. Danh sách, lịch làm việc chi tiết như Lịch hướng dẫn kèm theo.
2. Kể từ ngày 01/10/2021, UBND huyện sẽ chính thức sử dụng phần
mềm Một cửa mới trên địa bàn huyện.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức
nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn,
vướng mắc liên hệ với Văn phòng HĐND&UBND huyện (bà Vũ Thị Kim Hoan,
điện thoại: 0976 659 405) để phối hợp.
UBND huyện yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- CT, PCT UBND huyện(b/c);
- Như trên;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT.
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Tên đơn vị
Bộ phận tiếp nhận và trả kết
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Phòng Giáo dục &ĐT
Phòng Kinh tế- Hạ tầng
Phòng Nội vụ
Phòng Lao động TB&XH
Phòng Nông nghiệp PTNT
Phòng Tài chính-KH
Phòng Văn hóa-TT
Phòng Tư pháp
Phòng Tài nguyên &MT
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- Ông Trần Ngọc Quang: Chuyên viên phòng
Kỹ thuật đầu tư VNPT Vĩnh Phúc
- Ông Nguyễn Thanh Bình: Chuyên viên
phòng Kỹ thuật đầu tư VNPT Vĩnh Phúc

