
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

            Số: 1634/SKH&ĐT-VP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Nam Định, ngày 08 tháng 10 năm 2021 
  

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công 

 trực tuyến mức độ 4; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả 

 kết quả TTHC bằng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy đối  

với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 

2020, định hướng đến năm 2025; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 

của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử 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; Kế hoạch số 

1251/KH-SKH&ĐT ngày 13/8/2021 của Sở kế hoạch và Đầu tư về việc 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" thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

  Trong thời gian qua, Sở kế hoach và Đầu tư thường xuyên rà soát cung 

cấp tối đa các TTHC đủ điều kiện ở mức độ 4; thường xuyên giải quyết các 

TTHC luôn sớm và đúng hạn; triển khai thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong 

giải quyết TTHC, số lượng hồ sơ TTHC trực tuyến của các cơ quan có sự tăng 

trưởng cao góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện 

tử, từng bước tạo đột phá để đẩy nhanh tiến trình xây dựng Chính phủ số, kinh tế 

số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Nam Định.  

Để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa và giảm tối đa về thời gian, các chi phí 

phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC của người dân và doanh nghiệp, đặc 

biệt để hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp trong bối cảnh diễn biến rất phức 

tạp của dịch Covid-19. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tiếp tục thực hiện việc 

tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thanh toán trực tuyến 

phí, lệ phí và trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy đối với 

các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và kính báo để người dân, các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp biết để thực hiện khi có nhu cầu giải quyết các 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, nội dung cụ thể 

như sau:  

1. Về tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tuyến: Khuyến nghị người dân, các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của 



Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh để thực 

hiện việc nộp hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với các TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tra cứu và xem hướng 

dẫn tại địa chỉ:  

- Đối với các TTHC thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh: 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn.  

- Đối với các TTHC thuộc lĩnh vực: Đấu thầu; Đầu tư tại Việt Nam; Đầu 

tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ 

nước ngoài và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam: 

https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/huongdan.aspx  

2. Về thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết TTHC: Đối với các 

TTHC có phát sinh phí, lệ phí, Sở Kế hoạch và Đầu tư khuyến nghị người dân, 

các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện thanh toán trực tuyến không dùng 

tiền mặt (xem hướng dẫn thanh toán tại: https://dangkykinhdoanh.gov.vn.) 

3. Về thực hiện trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy: 

Từ ngày 15/10/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc trả kết quả TTHC 

bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy theo quy định tại điều 14 của Nghị định 

số 45/2020/NĐ-CP. Kết quả TTHC bằng văn bản điện tử được trả cho người 

dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của 

công dân trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoặc qua email. 

Trong trường hợp cần văn bản giấy đề nghị thực hiện đăng ký trong quá trình 

nộp hồ sơ trực tuyến và Sở Kế hoạch và Đầu tư khuyến nghị việc nhận kết quả 

qua dịch vụ Bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh Nam Định.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính báo để người dân, các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp biết để thực hiện khi có nhu cầu giải quyết các TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở. Trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị trong tỉnh 

quan tâm phối hợp và hỗ trợ, thông báo đến người dân, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. 

 Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy Nam Định; 

- HĐND tỉnh;                    (để báo cáo)  

- UBND tỉnh Nam Định;  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ HCC, XTĐT và HTDN tỉnh;  

- Các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp;  

- Đài PTTH tỉnh Nam Định; Báo Nam Định; 

- Website Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

    

 

 

 

 

 

  Mai Văn Quyết 
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