
      ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

    Số:        /UBND-CNTT                      Đồng Xoài, ngày       tháng       năm 2021 
 

V/v tăng cường sử dụng phần mềm  

phản ánh kiến nghị 1022. 

 

                                     Kính gửi:  

                                                     - Các phòng ban chuyên môn; 

 - Các đơn vị thành phố; 

 - UBND các phường-xã. 
     

Thời gian qua, UBND thành phố đã triển khai áp dụng phần mềm phản ánh 

kiến nghị của người dân đến các phòng ban, đơn vị, UBND các phường-xã và 

nhân dân trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê hiện nay một số 

đơn vị mặc dù trên thực tế đã xử lý các phản ánh của người dân, nhưng không kết 

thúc trên hệ thống phần mềm dẫn đến còn tồn đọng.  

Để vận hành Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh thành phố 

phục vụ theo dõi, báo cáo thống kê số liệu được chính xác, minh bạch rõ ràng, 

Chủ tịch UBND thành phố có một số ý kiến chỉ đạo cụ thể như sau: 

1. Yêu cầu các phòng ban, đơn vị và UBND các phường-xã tăng cường truy 

cập vào phần mềm phản ánh kiến nghị 1022 (www.1022.binhphuoc.gov.vn/crm) để 

xử lý các phản ánh của người dân trên Hệ thống, đảm bảo đúng thời gian quy định. 

Đồng thời, thay đổi mật khẩu thường xuyên để đảm bảo tính bảo mật của Hệ thống. 

2. Giao Văn phòng HĐND&UBND thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị 

thường xuyên xử lý các tin phản ánh trên hệ thống phần mềm. Trường hợp đơn vị 

nào để tồn đọng phản ánh kiến nghị trên hệ thống phần mềm thì Thủ trưởng đơn vị 

đó sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. 

(Kèm theo danh sách tài khoản của các đơn vị) 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng ban, đơn vị và UBND các 

phường-xã khẩn trương triển khai phối hợp thực hiện./.      

 

Nơi nhận: 
-Như trên; 
-CT, các PCT UBND TP;   

-LĐVP, CV: CNTT; 

-Lưu: VT. 

       CHỦ TỊCH 

 

http://www.1022.binhphuoc.gov.vn/crm
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