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UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:       /STTTT-CNTT 

V/v góp ý Đề án triển khai một cửa điện tử 

các cơ quan nội chính thành phố Đà Nẵng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

         Đà Nẵng, ngày       tháng 4 năm 2018    

Kính gửi: 

- Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng; 

- Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng; 

- Cục thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng. 

Căn cứ Thông báo số 208/TB-VP ngày 26/6/2017 của UBND thành phố 

Đà Nẵng về Kết luận của PCT UBND thành phố Hồ Kỳ Minh tại cuộc họp nghe 

báo cáo kế hoạch triển khai mô hình một cửa của cơ quan nội chính thành phố; 

Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Đà 

Nẵng, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng, Cục thi hành án dân sự 

thành phố Đà Nẵng tiến hành khảo sát và xây dựng Đề án triển khai một cửa 

điện tử các cơ quan nội chính thành phố Đà Nẵng. 

Theo tinh thần đã trao đổi trong cuộc họp ngày 26/2/2018, Sở Thông tin 

và Truyền thông đã hiệu chỉnh lại Đề án triển khai một cửa điện tử các cơ quan 

nội chính thành phố Đà Nẵng (Tải tại mục “Góp ý dự thảo văn bản” của Website 

tttt.danang.gov.vn) và kính gửi Quý cơ quan có ý kiến góp ý đối với Đề án trên 

trước khi trình UBND thành phố ban hành. Ý kiến góp ý vui lòng gửi về Sở 

Thông tin và Truyền thông trước ngày 10/4/2018. 

Vậy, Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi Quý cơ quan được biết và 

quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Trung tâm DNICT (để biết); 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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