
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HƯỚNG HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 517/UBND-VP 

Về việc tham gia góp ý điều chỉnh, hoàn thiện 
hệ thống phần mềm Một cửa điện tử  

và Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh 

Hướng Hóa, ngày 07 tháng 5 năm 2020 

 
                        
                  Kính gửi:  
      - Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện; 
      - Bộ phận một cửa Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
      - Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Hướng Hoá; 
      - Chi cục Thuế huyện Hướng Hoá; 
      - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.  
       
 

Thực hiện Công văn số 28/HCC-HCTH ngày 05/5/2020 của Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị về việc tham gia góp ý điều chỉnh, 
hoàn thiện hệ thống phần mềm Một của điện tử và Cổng Dịch vụ công trực 
tuyến tỉnh (sao gửi kèm). UBND huyện có ý kiến như sau: 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn trong quá 
trình thực hiện trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ công 
trực tuyến của tỉnh tiến hành rà soát, liệt kê, mô tả cụ thể các “lỗi”, các chức 
năng chưa hợp lý của phần mềm, đề xuất phương án xử lý (nếu có) gửi về Uỷ 
ban nhân dân huyện bằng văn bản (qua Văn phòng HĐND và UBND hụyện, 
đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email lehonggiang@quangtri.gov.vn) 
trước ngày 15/5/2020 để tổng hợp gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban 
nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- C, PVP, CV; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 
 

    Nguyễn Văn Tư 
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