
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NẬM PỒ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         UBND-VP 

V/v nâng cấp, chuyển đổi sử 

dụng hệ thống thông tin giải 
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Nậm Pồ, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

  Kính gửi:  

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã. 

 Căn cứ Văn bản số 946/STTTT-TTCN&TT ngày 15/6/2022 của sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Điện Biên về việc nâng cấp, chuyển đổi sử dụng hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC phiên bản 2.0; UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Thời gian, địa chỉ sử dụng hệ thống mới 

 Từ ngày 20/6/2022 các cơ quan, đơn vị, UBND các xã chuyển sang tiếp 

nhận, xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống mới tại địa chỉ:  

 - https://dichvucong.dienbien.gov.vn (dành cho công dân, doanh nghiệp 
tra cứu, theo dõi, nộp hồ sơ giải quyết TTHC trực tuyến). 

 -  https://motcua.dienbien.gov.vn (dành cho cán bộ tiếp nhận, xử lý, phê 
duyệt, trả kết quả hồ sơ giải quyết TTHC). 

* Lưu ý: 

- Đối với các hồ sơ đang xử lý chưa xong trên hệ thống cũ các cơ quan, đơn 

vị vẫn tiếp tục xử lý trên hệ thống cũ tại địa chỉ: https://dvc.dienbien.gov.vn (sau 

khi xử lý xong dữ liệu sẽ được đồng bộ sang hệ thống mới). 

- Kể từ ngày 20/6/2022 yêu cầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện việc 

tiếp nhận, xử lý trên hệ thống cũ. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND 

 Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện tiếp nhận, giải quyết và 

trả kết quả hệ thống thông tin giải quyết TTHC phiên bản 2.0; kịp thời tham mưu 

cho UBND huyện tổ chức tập huấn sử dụng hệ thống (nếu cần thiết). 

 Trong quá trình thực hiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC phiên bản 2.0 

có vướng mắc liên hệ Văn phòng HĐND và UBND huyện để được hướng dẫn giải 

đáp, trực tiếp qua đồng chí: Lò Văn Nam, số điện thoại: 0942 078 302. 

 Nhận được Văn bản này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ 

động triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung yêu cầu./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Bùi Văn Luyện 
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