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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Số:               /STTTT-CNTT 

V/v tạm dừng vận hành Hệ thống Một cửa điện tử 

và Dịch vụ công trực tuyến để bảo trì định kỳ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
____________________________________________________ 

 
Hải Phòng, ngày           tháng     năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 06/4/2018 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc vận hành, khai thác Hệ thống một cửa điện tử và dịch vục 

ông trực tuyến thành phố Hải Phòng, Công văn số 222/UBND-KSTTHC ngày 

13/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết nối, tích hợp, cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

Để đảm bảo Hệ thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến phục 

vụ tốt nhất cho việc vận hành, khai thác, sử dụng, Sở Thông tin và Truyền thông 

thông báo tới các đơn vị, địa phương về thời gian bảo trì như sau: 

- Thời gian bắt đầu: 19 giờ 0 phút ngày 13/5/2022. 

- Thời gian dự kiến hoàn thành: 07 giờ 0 phút ngày 16/5/2022. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương không vận hành, khai thác, sử dụng Hệ 

thống Một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến trong thời gian bảo trì.  

Sở Thông tin và Truyền thông cử bà Nguyễn Thị Minh Ngọc - Chuyên 

viên Phòng Công nghệ thông tin, Điện thoại: 0225.3736.911 hoặc 0979.678.876 

là đầu mối trao đổi thông tin. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND TP (để b/c); 

- CT, PCT UBND TP Hoàng Minh Cường (để b/c); 

- GĐ, PGĐ Vũ Đại Thắng; 

- Lưu: VT, CNTT. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Đại Thắng 
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