
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
                            _______________  

 

Số: 11027/VPCP-KSTT 
V/v ký Cam kết đồng hành xây 

dựng, vận hành, phát triển Cổng  

dịch vụ công Quốc gia 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                ___________________________________________________  

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi:    

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc  

Trung ương.                             

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương tham dự Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia và 

ký bản Cam kết đồng hành xây dựng, vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công 

quốc gia phục vụ người dân, doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ xin gửi tới 

Quý cơ quan Bản cam kết nêu trên và đề nghị Quý Cơ quan phối hợp triển khai 

các nội dung sau: 

1. Người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ký vào Bản cam kết và 

gửi lại cho Văn phòng Chính phủ trước ngày 07 tháng 12 năm 2019 để tổng hợp, 

báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

2. Trong Lễ khai trương ngày 09 tháng 12 năm 2019, đại diện cơ quan tại 

các điểm cầu tham dự nghi thức ký điện tử vào Cam kết đồng hành xây dựng, 

vận hành, phát triển Cổng dịch vụ công quốc gia. 

3. Bản cam kết sau khi được ký sẽ được đăng tải trên Trang chủ Cổng 

dịch vụ công quốc gia. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Cơ quan./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thủ tướng, Phó TTg Trương Hòa Bình, 

Phó TTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- VPCP: BTCN; 

- Lưu: VT, KSTT (3).TM 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM  

 

 

    Mai Tiến Dũng 
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