
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số: 105/STTTT-BCVTCNTT 

V/v xin ý kiến đóng góp dự thảo Đề án       

mở điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ công        

trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày 08 tháng 11 năm 2018 

Kính gửi: UBND các huyện Bình Lục, Duy Tiên, Kim Bảng, Thanh Liêm 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3032/UBND-KSTT  

ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về việc nghiên cứu, đề xuất giải quyết đề nghị 

của Bưu điện tỉnh về mở điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các điểm 

Bưu điện văn hoá xã, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bưu điện tỉnh 

xây dựng dự thảo Đề án mở điểm hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại các 

điểm Bưu điện văn hoá xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Để dự thảo trên được hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện ở 

địa phương, Sở Thông tin và Truyền thông gửi dự thảo Đề án mở điểm hỗ trợ sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến tại các điểm bưu điện văn hoá xã trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam để các cơ quan tham gia đóng góp ý kiến. 

Đề nghị các cơ quan nghiên cứu đóng góp cho bản dự thảo. Toàn văn dự thảo 

được đăng tải tại địa chỉ: http://hanam.gov.vn/stttt/Pages/xin-gop-y-du-thao-de-an-

mo-diem-ho-tro-su-dung-dich-vu-cong-truc-tuyen.aspx 

Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày      

14/11/2018. Cơ quan nào đồng ý cũng trả lời bằng văn bản./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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