
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

THANH TRA TỈNH 

        Số: 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày        tháng 9 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai tra cứu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Thanh tra tỉnh Đắk Nông bằng mã QR-Code  

 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk 

Nông về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

và Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về việc ban 

hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/11/2021 

của Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030. 

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho  

các tổ chức, cá nhân tìm hiểu và thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết, Thanh tra tỉnh đã thiết kế và niêm yết nội dung hướng dẫn việc 

tra cứu thủ tục hành chính bằng mã QR-Code liên kết bộ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh trên Hệ thống dịch vụ hành chính công 

trực tuyến tỉnh Đắk Nông (gửi kèm theo Thông báo này). 

Vậy, Thanh tra tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 

tìm hiểu và thực hiện các dịch vụ công đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Thanh tra tỉnh được biết và tiện sử dụng tra cứu thông tin./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm phục vụ Hành chính công; 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử; 

- Lưu: VT, VP. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Trà My 
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