
 

 

UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /STTTT-BCVTCNTT  

V/v hướng dẫn yêu cầu về chức năng, tính 

năng kỹ thuật của Nền tảng chia sẻ, tích hợp 

dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0) 

Bình Phước, ngày    tháng    năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 12/9/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Bình Phước về xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước. 

Thực hiện Công văn số 631/THH-THHT ngày 21/5/2020 của Cục Tin học 

học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn yêu cầu về chức 

năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp 

tỉnh (Phiên bản 1.0). 

Nhằm hướng dẫn cụ thể yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền 

tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (Phiên bản 1.0), Sở Thông tin 

và Truyền thông gửi đến các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành 

phố tài liệu hưỡng dẫn yêu cầu về chức năng, tính năng kỹ thuật của Nền tảng 

chia sẻ, tích hợp dùng chung có thể sử dụng khi xây dựng và phát triển. 

(Tài liệu hướng dẫn kèm theo Công văn số 631/THH-THHT ngày 

21/5/2020 của Cục Tin học học hóa – Bộ Thông tin và Truyền thông). 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để b/c); 

- Như trên; 

- BGĐ Sở; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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