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HUYỆN HẢI HẬU 
 

Số: 514 /UBND-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hải Hậu, ngày 05 tháng 7 năm 2022 
V/v đẩy mạnh thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 

và thanh toán trực tuyến 
 

Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 

28/7/2021 của UBND tỉnh Nam Định về triển khai thực hiện “Đề án đổi mới 

việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính” trên địa bàn tỉnh Nam Định; Công văn số 886/SNV-TCBM ngày 

13/5/2022 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện hiện Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP. 

Qua báo cáo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả giải 

quyết TTHC mức độ 3, 4 và thanh toán lệ phí bằng hình thức trực tuyến Dịch vụ 

công thì Hải Hậu là huyện có số lượng TTHC mức độ 3, 4 thấp nhất trong toàn 

tỉnh (Từ tháng 1 đến tháng 5/2022 tỷ lệ đạt 0,1%; Tháng 6/2022 đạt 2%). Về 

thanh toán lệ phí trực tuyến cho đến thời điểm hiện tại chưa phát sinh hồ sơ nào. 

Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện yêu cầu Bộ phận Một cửa của huyện; 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện 

chỉ đạo công chức trực tại Bộ phận Một cửa đẩy mạnh tuyên truyền đến người 

dân về nộp hồ sơ trên môi trường điện tử ở mức độ 3, 4 để giảm bớt thời gian và 

chi phí đi lại. 

2. Đẩy mạnh việc thanh toán lệ phí bằng hình thức trực tuyến trên Dịch vụ 

công; khuyến nghị người dân khi đến giao dịch hồ sơ nếu TTHC có quy định trả 

phí, lệ phí nên trả phí bằng hình thức trực tuyến nhằm thuận tiện, minh bạch trong 

công tác thu phí, lệ phí và tiết kiệm thời gian cho cán bộ, công chức và người dân 

trong quá trình giải quyết TTHC. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện cung cấp nội dung tin bài về nội dung 

giải quyết TTHC mức độ 3, 4 và thanh toán lệ phí trực tuyến để Trung tâm Văn 
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hóa- Thông tin và Thể thao, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống phát 

thanh từ huyện đến cơ sở để người dân biết và thực hiện. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

Vũ Văn Kỳ 
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