
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
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Số:            /UBND-KSTTHC 

V/v tăng cường sử dụng hệ thống iGate 

trong giải quyết thủ tục hành chính 

Đắk Lắk, ngày          tháng         năm 2020 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường  

 

UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 182/BC-STNMT ngày 29/5/2020 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-

UBND ngày 29/4/2020 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh tháng 5/2020. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã tiếp nhận và giải quyết trên 90.000 hồ sơ thủ tục hành chính 

(TTHC), trong đó số hồ sơ được cập thông tin giải quyết lên Cổng dịch vụ công 

trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk (iGate) là 266 hồ 

sơ, chiếm tỷ lệ gần 0,3%, đây là tỷ lệ rất thấp. Để việc triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng 

cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mang lại hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo 

như sau: 

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện nghiêm Chỉ 

thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh tại các phòng, 

đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, đặc biệt các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký  

đất đai; tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate trong giải quyết thủ tục 

hành chính. 

2. Báo cáo tiến độ triển khai thực hiện việc kết nối, liên thông giữa hệ 

thống ViLIS và hệ thống iGate, gửi về UBND tỉnh trước ngày 25/6/2020. 

 Nhận được Công văn này, Sở Tài nguyên và Môi trường nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở: TT&TT, NV, TC, KH; 

- Viễn thông Đắk Lắk; 

- Các Phòng, TT: KGVX, NNMT, PVHCC; 

- Lưu: VT, KSTTHC (Tr 2) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Tuấn Hà   
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