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HUYN XUAN TRUNG JJc Ip  - Tir do - Hanh phñc 

S6: 261 /TB-UBND Xuán Trwô'ng, ngày 29 tháng 11 nám 2021 

THÔNG BAO 
V vic thurc hin tip nhn, giãi quyt djch vii cong trirc tuyn; 

thanh toán tric tuyn phi, 1 phi Va trã kt qua TTHC bng van bàn din tfr 
thay the van bàn giây di vó'i các thu tiic hành chInh thuc 

thm quyn giãi quyt cüa UBND huyn Xuân Trirrng 

Thirc hin Nghj quyt so 1 7/NQ-CP ngày 07/03/2019 cüa ChInh phU v mt 
s nhim vi, giâi pháp trpng tam phát trin Chinh phü din ti'r giai doin 2019-
2020, ctjnh hrnng den nàm 2025; Nghj djnh so 45/2020/ND-CP ngày 08/04/2020 
cüa Chinh phü v thirc hin thu tiic hành chInh trên môi trumg din tü và Kê 
hoch s 86/KH-UBND ngày 28/07/2021 cüa UBND tinh Nam Djnh; Ké hoich so 
67/KH-UBND ngày 20/8/202 1 cUa UBND huyn v trin khai thi:rc hin "Dé an 
di mâi vic thrc hin Co ch mt cüa, mt cira lien thông trong giãi quyêt thu tiic 
hành chInh" trên dja bàn huyn Xuân Truôrng và tinh Nam Djnh. 

UBND huyên tip tic trin khai vic thirc hin tip nhn, giãi quyt djch vi 
cOng trrc tuyn müc d 3, müc d 4; thanh toán trrc tuyên phi, l phi và trà kêt 
qua TTHC b.ng van bàn din tü thay th van bàn giy di vyi các TTHC thuc 
thm quyn giãi quy& cüa UBND huyn dông thôri thông báo cho các Co quan, to 
chüc, doanh nghip, nhân dan biêt dê thirc hin khi có thu cu giãi quyt các 
TTHC, ni dung cil the nhi.r sau: 

1. V tip than  h so thU tiic hành chinh trirc tuyn: 

Khuyn nghj nhân dan, các cor quan, t chüc, doanh nghip sU dicing Cng 
cung cp djch vi cOng trirc tuyn cUa tinh Nam Djnh d thirc hin vic np h so 
flHC trrc tuyên müc d 3, mUc d 4 dOi vâi các TTHC thuc thm quyn giãi 
quyêt cUa UBND huyn Xuân Tnning (tra c1ru và xem huàng dn t?i  dja chi: 

https ://dichvucong.namdinh.gov.vnlportaldvc/KenhTinlhuongdan. aspx). 

2. V thanh toán trçrc tuyn phi, 1 phi trong giâi quyt thU t%lc hành chinh: 

DOi vói TTHC có phát sinh phi, 1 phi: khuyên nghj ngithi dan, các co quan, 
to chüc, doanh nghip thirc hin thanh toán trirc tuyn khOng dUng tin mt ti 
Cong cung Cap djch vii cOng trçrc tuyn cUa tinh Nam Dnh (xem huthig dk thanh 
toán ti dja chi: 

https ://dichvucong.namdinh.gov.vnlportaldvc/KenhTjpjhuongdanaspx)  
3. V thrc hin trà k& qua thu tiic hành chinh bang van bàn din tU thay th 

van bàn giây: 



Tir ngày 01/12/2021, s thirc hin vic trâ kt qua TTHC bang bàn din ti:r 
thay the van bàn giây theo quy djnh tii Diêu 14 Nghj djnh so 45/2020/ND-CP. Két 
qua thu tic hãnh chInh bang van bàn din tü dirge trâ cho ngutM dan, cci quan, to 
chüc, doanh nghip ti Kho quãn l dr lieu din tir cüa cong dan trên Cng cung 
cp djch vi cong trrc tuyên cüa tinh Nam Djnh và qua da chi hp thu email cüa to 
chIrc, cong dan. Trong tnr&ng hgp can van bàn giây, dê nghj thire hin dang k trong 
qua trInh np h so trrc tuyn. Khuyên nghj vic np h so và nhn kt qua TTHC 
qua djch vi Buu din. 

UBND huyn thông báo d nhân dan, các co quan, t chrc, doanh nghip 
bit d thirc hin khi có nhu câu giâi quyêt các TTHC thuc thm quyn giâi quy& 
cüa UBND huyn. D nghj CáC co quan, don vj quan tam phéd hçip và h trg, thông 
báo d nhân1dân, doanh nghip biêt và thirc hin. ./. 
Ncinhn:fli 
- UBND tinh Nam Djnh (dé b/c); 
- Các S&, ban, ngành cüa tinh; 
- UBND các huyn, thành ph; 
- Länh dao  HU, HDND, UBND huyn; 
- Các cc quan, ban nganh, doàn th huyn; 
- UBND các xA, thj trn; 
- C&ng TTDT huyn; 
-Liru:VT. 
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