
UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:          /STTTT-CNTT 

V/v mời tham dự buổi trình bày về phần 

mềm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày        tháng 03 năm 2021 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Công ty Cổ phần Công nghệ Tâm hợp nhất (Unitech). 

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 23/2/2021 của UBND tỉnh 

Phú Yên V/v Thực hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

giai đoạn 2020-2025;  

Tiếp nhận Công văn số 09/2021/CV-UNITECH ngày 23/2/2021 của Công 

ty Cổ phần Công nghệ Tâm hợp nhất V/v đăng ký giới thiệu phần mềm số hóa 

kết quả giải quyết thủ tục hành chính, 

Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo và 

chuyên viên các đơn vị tham dự buổi buổi trình bày về phần mềm số hóa kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 12 tháng 3 năm 2021 (Thứ Sáu) 

- Địa điểm: Hội trường tầng 1, Sở Thông tin và Truyền thông 

- Nội dung:  

 +  Giới thiệu Phần mềm số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính 

 +  Giới thiệu Hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý nhà 

nước chuyên ngành cấp huyện UniDistrict.  

Tài liệu liên quan đến buổi trình bày được kèm theo Công văn này./. 

  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/cáo); 

- TTCNTT&TT (p/h); 

- Lưu: VT, CNTT (S). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Tỷ Khánh 
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