
 

       
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

VĂN PHÒNG 
 

   Số:            /VPUBND-KSTTHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         ngày          tháng          năm 2020 

V/v tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, 

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên 

Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ 
 

 

                           Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị 

của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ. Công 

văn số 3746/VPCP-KSTT ngày 13/5/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc cập 

nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, xử lý phản ánh kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

Để thực hiện việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức đúng quy định, Văn phòng UBND tỉnh đã thiết lập tài khoản cho các sở, ban, 

ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên hệ thống Cổng dịch vụ công 

Quốc gia của Chính phủ, chi tiết tại phụ lục kèm theo. Đề nghị các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động thực hiện (lưu ý sau khi các đơn vị 

nhận được tài khoản kèm theo công văn này thì thay đổi mật khẩu của đơn vị). 

Nhận được Công văn này, đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành; 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- CV ,  CV  UBND tỉnh; 

- Các phòng, TT thuộc V UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTTHC. Tg 2 

 

 

 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

            Nguyễn Thị Thu An   

 

 

 

 

 



 

 

 

 


		2020-07-10T08:39:35+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-07-10T14:41:23+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vpubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-07-10T14:41:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vpubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-07-10T14:41:41+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vpubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-07-10T14:46:36+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Văn phòng Ủy ban nhân dân<vpubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




