
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ SA ĐÉC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                        

Số:        /UBND-HC 
 

V/v công bố danh mục 

dịch vụ công trực tuyến toàn trình 

và dịch vụ công trực tuyến một phần 

trên Hệ thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp 

Sa Đéc, ngày      tháng 02 năm 2023 

            

 

 Kính gửi: 

 

 

 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND Thành phố; 

- Trung tâm Tin học Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Thực hiện Quyết định số 75/QĐ-UBND-HC ngày 13 tháng 01 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc công bố Danh mục dịch 

vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công  trực tuyến một phần trên Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp. Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố Sa Đéc yêu cầu như sau: 

1. Giao Thủ trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố, Văn 

phòng HĐND và UBND Thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp 

cùng với Trung tâm Tin học Thành phố thực hiện việc niêm yết công khai Danh 

mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công  trực tuyến một phần trên 

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp trên Trang Thông 

tin điện tử Thành phố và xã, phường theo quy định. Đẩy mạnh công tác thông tin, 

tuyên truyền và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả việc cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến, đảm bảo số lượng giao dịch phát sinh hồ sơ trực truyến đạt tỷ 

lệ theo quy định.  

2. Văn phòng HĐND và UBND Thành phố (Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Thành phố), Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ động niêm yết bảng giấy 

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công  trực tuyến một phần 

trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đồng Tháp tại Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả Thành phố, Bộ phận một cửa xã, phường. 



3. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố theo 

dõi, hướng dẫn việc niêm yết công khai Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn 

trình và dịch vụ công  trực tuyến một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính tỉnh Đồng Tháp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Thành phố, 

trên Trang Thông tin điện tử Thành phố và xã, phường./.  

    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và PCT UBND TP; 

- LĐ VP.HĐND & UBND TP (Theo dõi); 

- Lưu VT + MC, Cường. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hon                
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