
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-PVHCC 

 

V/v triển khai hệ thống Tổng đài 

tự động giải đáp ý kiến phục vụ 

người dân trên Cổng dịch vụ công 

tỉnh Ninh Thuận. 

Ninh Thuận,  ngày      tháng 01 năm 2022 

 

 

Kính gửi: 
 

 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công; 

- Viettel Ninh Thuận. 

 

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số        

3810/STTTT-TTCNTTTT ngày 30/12/2021 về việc triển khai hệ thống Tổng đài tự 

động giải đáp ý kiến phục vụ người dân trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận;  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Chấp thuận hướng xử lý theo thống nhất đề xuất của Sở Thông tin và Truyền 

thông cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Văn bản số 3810/STTTT-

TTCNTTTT ngày 30/12/2021: 

1. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông, Viettel Ninh Thuận triển khai thí điểm Hệ thống Tổng đài tự động 

giải đáp ý kiến phục vụ người dân trên Cổng dịch vụ công. Thời gian thực hiện thí 

điểm 03 tháng (kể từ ngày hệ thống đi vào hoạt động thí điểm).  

2. Giao Trung tâm Phục vụ hành chính công chủ trì, phối hợp với Sở Thông 

tin và Truyền thông theo dõi, khai thác sử dụng hiệu quả Hệ thống Tổng đài tự 

động giải đáp ý kiến phục vụ người dân trên Cổng dịch vụ công. Sau thời gian thí 

điểm, tổ chức đánh giá mức độ hiệu quả của hệ thống, nếu đánh giá có hiệu quả và 

thật sự cần thiết, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho triển khai chính thức 

hệ thống; chi trả phần kinh phí phát sinh (nếu có) trong quá trình thí điểm.  

3. Giao Sở Thông tin và Truyền Thông chủ động phối hợp với Trung tâm 

Phục vụ hành chính công, Viettel Ninh Thuận triển khai thí điểm Hệ thống Tổng 

đài tự động giải đáp ý kiến phục vụ người dân trên Cổng dịch vụ công đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực 

hiện các dịch vụ công của tỉnh./. 

   

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đài Phát thanh Truyền hình Ninh Thuận;  

- Báo Ninh Thuận;  

- VPUB: LĐVP; KTTH;  

- Lưu: VT,  TTPVHCC (NHD). 
           

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Nam 
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