
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 
Số:         /UBND-VP 

V/v đề nghị hỗ trợ cập nhập, sửa đổi quy 
trình TTHC trên cổng dịch vụ công tỉnh 

Điện Biên phù hợp với Danh mục TTHC 

công bố trên cổng dịch vụ Quốc gia. 

    Điện Biên Phủ, ngày        tháng       năm 2020 
 

 
  

  Kính gửi: 
 - Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Điện Biên; 
 - Trung tâm CNTT&TT Điện Biên. 

  

Thự hiện Văn bản số 121/SKHCN-TĐC ngày 28/2/2020 của sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Điện Biên về việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến 

HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Sau khi rà soát danh mục các 

TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp 

huyện. UBND thành phố đã xây dựng và ban hành áp dụng hệ thống tài liệu 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Quyết 

định 2093/QĐ-UBND ngày 26/10/2020, trong đó có 282 Quy trình giải quyết 

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp huyện.   

Để kịp thời cập nhật các quy trình thủ tục hành chính đã được UBND thành 

phố ban hành áp dụng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho tổ 

chức và cá nhân đến giao dịch tại UBND thành phố và xử lý quy trình nội bộ 
của các phòng ban chuyên môn. UBND thành phố đề nghị Trung tâm 

CNTT&TT Điện Biên hỗ trợ cập nhập, sửa đổi 282 quy trình TTHC đã được 

UBND thành phố xây dựng ban hành theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 (có File 
mềm các quy trình TTHC gửi kèm theo) lên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện 

Biên nhằm đảm bảo phù hợp với Danh mục TTHC được công bố trên cổng dịch vụ 

Quốc gia. 

UBND thành phố rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp của 

Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm công nghệ TT&TT tỉnh Điện Biên./.  
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Lê Tiến Dũng 
 


