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Số:         /UBND-VHXH  

V/v triển khai cài đặt phần mềm giám 

sát phản ánh kiến nghị 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

P. Nguyễn Thị Minh Khai, ngày 10 tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

- Cán bộ, công chức, người lao động phường; 

- Các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 1511/UBND-VP, ngày 09/8/2021 của UBND TP Bắc 

Kạn về việc triển khai phần mềm giám sát phản ánh kiến nghị.  

UBND phường nguyễn Thị Minh Khai đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, 

người lao động trong cơ quan và các tổ trưởng tổ dân phố thực hiện, tuyên truyền 

đến toàn thể nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận, cài đặt App phần mềm 

giám sát phản ánh kiến nghị “Bắc Kạn trực tuyến" (thuộc Trung tâm điều hành 

thông minh IOC tỉnh Bắc Kạn) trên thiết bị di động nhằm tạo thuận lợi cho người 

dân thông báo tức thời các vấn đề về trật tự đô thị, sự cố hạ tầng, môi trường và 

các vấn đề liên quan khác trên địa bàn tới chính quyền địa phương để đưa ra các 

biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng theo dõi, giám sát 

các trường hợp vi phạm trên địa bàn, từ đó nhanh chóng nắm bắt, xử lý hiệu quả 

(có nội dung hướng dẫn cài đặt và sử dụng gửi kèm Công văn này).  

Trên đây là công văn triển khai cài đặt phần mềm giám sát phản ánh kiến 

nghị của UNND phường Nguyễn Thị Minh Khai đề nghị các thành phần liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
Gửi bản điện tử: 
- Như kính gửi; 
- Cổng thông tin điện tử phường; 
Gửi bản giấy: 
- Lưu:  VP, VHXH. 
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