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ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng  

Bộ Thông tin và Truyền thông 

Đắk Lắk, ngày  21 tháng 01 năm 2020 

    

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông  

  
 

Triển khai thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, quy định về tiêu chí chức năng, tính năng kỹ 

thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp 

tỉnh (nội dung văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, địa chỉ 

www.daklak.gov.vn và gửi qua hệ thống iDesk của tỉnh), UBND tỉnh có ý kiến 

như sau:  

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Thông tư trên; đồng 

thời, chủ động thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định. 

Nhận được Công văn này, Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Viễn thông Đắk Lắk; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Các Phòng, TT: KGVX, TTCB, PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTTHC (Tr 5). 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG   

  

 

 
 

Nguyễn Thị Thu An   
 

http://www.daklak.gov.vn/

		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-01-21T18:10:35+0700
	ĐẮK LẮK
	Nguyễn Thị Thu An<anntt@vpubnd.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-01-22T08:27:29+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-01-22T08:27:37+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




