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      Kính gửi: Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố. 

  

Thực hiện Công văn số 4567/VP-NCKSTTHC ngày 02/10/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Bình Thuận về việc khẩn trương thực hiện việc đăng ký tài 

khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

việc đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia của các cơ quan, đơn 

vị thành phố theo ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 

6582/UBND-VX ngày 29/9/2020; đồng thời, tổng hợp kết quả thực hiện, tham 

mưu UBND thành phố có văn bản chỉ đạo nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, 

phường, xã khẩn trương hoàn thành việc đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ 

quốc gia theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành và gửi dự thảo văn bản 

tham mưu cho UBND thành phố trước ngày 12/10/2020. 

* Đính kèm: Công văn số 4567/VP-NCKSTTHC được gửi trên Phần 

mềm Quản lý văn bản và điều hành của UBND thành phố./. 

 

Nơi nhận:                              
- Như trên; 

- CT, PCT. UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Chánh Văn phòng; 

- Lưu: VT, QTM, CCHC, VX (L). 

 

                                                                                           

 

V/v khẩn trương thực hiện việc 

đăng ký tài khoản trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Long 
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