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Vũ Quang, ngày  06  tháng  9  năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc truy cập trang thông tin điện tử thị trấn Vũ Quang. 
 

Kính gửi: 

  - UBND huyện(B/c);  

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND; 

- Thường trực UBMTTQ thị trấn; 

- Các đồng chí Trưởng, phó ban ngành, đoàn thể cấp thị; 

- Các đồng chí Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố và toàn thể Nhân dân; 

- Các cơ quan, đơn vị và Doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị trấn Vũ Quang. 

 

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhân rộng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực 

tuyến tại các huyện, thị xã, thành phố; để bảo đảm chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho 

việc triển khai nhân rộng hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho các 

huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Hà Tĩnh; 

Thực hiện Công văn số 373/UBND ngày 19/5/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Vũ 

Quang về việc triển khai nhân rộng hệ thống một cữa điện tử và dịch vụ công trực tuyến 

trên 10 xã, thị trấn của huyện Vũ Quang.  

Để thực hiện tốt các chỉ số theo chỉ đạo về cải cách hành chính và thể hiện là kênh 

thông tin giữa người dân và hệ thống chính trị thị trấn; giữa các doanh nghiệp và chính 

quyền địa phương.  

UBND thị trấn Vũ Quang đã đem vào hoạt động Trang thông tin điện tử thị trấn nhằm 

phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Được khai trương đi vào hoạt động kể từ năm 2017. 

Nhằm phát huy tốt việc truy cập và theo dỏi Trang thông tin điện tử thị trấn Vũ Quang có 

địa chỉ truy cập sau: (https://vuquang.hatinh.gov.vn/thitran/Home/default.aspx). 

Vậy UBND thị trấn Vũ Quang thông báo rộng rãi đến cán bộ công chức, viên chức thị 

trấn, các đồng chí Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố, toàn thể Nhân dân và  

https://vuquang.hatinh.gov.vn/thitran/Home/default.aspx


Doanh nghiệp trên địa bàn được biết để tiện truy cập, khai thác và theo dỏi các hoạt động 

của hệ thống chính trị thị trấn Vũ Quang.  

Trên đây là thông báo về việc truy cập, khai thác Trang thông tin điện tử thị trấn Vũ 

Quang, kính đề nghị các tổ chức, cá nhân khai thác, theo dỏi trên Trang thông tin điện tử 

thị trấn Vũ Quang./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện (B/c); 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT (B/c); 

- Trưởng các Ban ngành, đoàn thể cấp thị (P/h); 

- Các đ/c Bí thư CB, Tổ trưởng tổ dân phố (P/h); 

- Cơ quan, đơn vị và Doanh nghiệp đóng trên địa bàn; 

- Lưu VT/UBND, BBT. 
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