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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực
tuyến; 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 Tài chính

Thực hiện Kế hoạch 86/KH-UBND ngày 28/07/2021 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.
Tạo điều kiện thuận lợi và nhằm 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 Tài chính tiếp tục thực hiện việc đẩy mạnh tiếp nhận, giải quyết dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 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,
nội dung cụ thể như sau:
1. Về tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tuyến: Khuyến khích người dân, các cơ
quan, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng 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 toàn bộ 39
TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (tra cứu và xem hướng dẫn tại:
https://dichvucong.namdinh.gov.vn/portaldvc/KenhTin/huong-dan.aspx
2. Về thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết TTHC: Hiện tại
toàn bộ số thủ tục hành chính không phát sinh phí, lệ phí.
3. Về thực hiện trả kết quả TTHC bằng bản điện tử thay thế văn bản giấy:
Kết quả TTHC bằng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy 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 và qua email. Trong trường hợp
cần văn bản giấy đề nghị thực hiện đăng ký trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến; Sở
Tài chính khuyến khích việc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu
điện tỉnh Nam Định.

Sở Tài chính trân trọng thông báo đến người dân và 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./.
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