
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN HÒA 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-UBND 

 

Sơn Hòa, ngày       tháng 9 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc thanh toán tiền phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức 

thanh toán trực tuyến, chuyển khoản (không dùng tiền mặt) 

 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và nhằm khuyến 

khích, đẩy mạnh việc thanh toán trực tuyến, chuyển khoản (không dùng tiền 

mặt), UBND huyện Sơn Hòa thông báo cách thanh toán tiền phí, lệ phí bằng 

hình thức trực tuyến, chuyển khoản (không dùng tiền mặt) đến tổ chức và cá 

nhân biết để thực hiện thanh toán bằng một trong các cách sau: 

Cách 1. Thanh toán trực tuyến qua tiện ích tích hợp trên Cổng dịch vụ 
công tỉnh: Bằng cách kích vào đường dẫn được Cổng dịch vụ công gửi tới địa 
chỉ thư điện tử của tổ chức, cá nhân (mail) được khai báo trong tài khoản lúc 
đăng ký ban đầu, sau đó thao tác theo trình tự của chương trình. 

Cách 2. Thanh toán chuyển khoản vào tài khoản Phòng Tài chính-Kế 
hoạch huyện Sơn Hòa, số tài khoản 4605201001622 tại Ngân hàng Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Sơn Hòa, tỉnh 
Phú Yên. 

Cách 3. Thanh toán bằng cách quét mã QR để lấy số tài khoản và chuyển 
khoản bằng các ứng dụng ngân hàng điện tử (hướng dẫn thanh toán tiền phí, lệ 
phí bằng mã QR theo phụ lục đính kèm). 

(Tổ chức, cá nhân có thể quét mã QR tại Bảng thông báo của Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả huyện hoặc có thể tải mã QR tại Trang thông tin điện tử 
UBND huyện, địa chỉ: https://sonhoa.phuyen.gov.vn). 

Mọi vướng mắc trong quá trình thanh toán trực tuyến, chuyển khoản xin 
vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách tài khoản: bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, chuyên 

viên Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, số điện thoại: 0911.455.669. 

UBND huyện Sơn Hòa thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở TTTT (b/c); 
- TT. Huyện ủy; 
- TT. HĐND;                                                                          
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Bộ phận TN và TKQ huyện; 
- Trang TTĐT; 
- Trung tâm VHTT&TTTH (thông báo);                                               
- Lưu: VT, BPMC. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Đình An 
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PHỤ LỤC 

Hướng dẫn thanh toán tiền phí, lệ phí hồ sơ thủ tục hành chính  

tại UBND huyện Sơn Hòa bằng mã QR (cách 3) 
(Ban hành kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày       /9/2022  

của UBND huyện Sơn Hòa) 
 

Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng điện tử trên thiết bị di động: điện thoại thông 

minh, iPad, … 

Bước 2: Mở chức năng quét mã QR trong ứng dụng. 

Bước 3: Quét mã QR bên dưới, nhập số tiền yêu cầu thanh toán, mã hồ sơ cần 

thanh toán và bấm Xác nhận. Hệ thống sẽ tự động trừ số tiền trong tài khoản 

ngân hàng của người nộp đúng với số tiền cần thanh toán khi thực hiện thủ tục 

hành chính. 

 
 
(Tổ chức, cá nhân có thể quét mã QR tại Bảng thông báo của Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả huyện hoặc có thể tải mã QR tại Trang thông tin điện tử UBND 

huyện, địa chỉ: https://sonhoa.phuyen.gov.vn). 
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