
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGỌC HỒI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH 

Về việc cung cấp thông tin tài 

khoản để thanh toán trực tuyến 

TTHC 

      Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm 2022  
 

 

Kính gửi: 

         - Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND  huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn; 

     - Chi nhánh VP ĐKĐĐ huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 47/TT-KSTT ngày 28 tháng 4 năm 2022 của Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh về việc đôn đốc cung cấp thông tin tài khoản để 

thanh toán trực tuyến TTHC, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc UBND huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các nội dung: 

 Ngày 06 tháng 04 năm 2022, UBND huyện đã ban hành Văn bản 925/UND-

TH về việc thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Kon Tum, tại Văn bản, có mục 4 về việc cấu hình tài khoản thụ hưởng phí, lệ 

phí giải quyết thủ tục hành chính khi tổ chức, cá nhân thanh toán trực tuyến đã có 

chỉ đạo, hướng dẫn; tuy nhiên đến thời điểm hiện nay chỉ có UBND xã Đắk Xú 

thực hiện. Để thực hiện đồng bộ và hiệu quả về công tác thanh toán trực tuyến 

TTHC trên hệ thống theo chỉ đạo của UBND tỉnh.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện (có phát sinh 

phí, lệ phí) và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai cung cấp 
thông tin về tài khoản thụ hưởng phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính (tài 

khoản ngân hàng hoặc kho bạc) (thông tin gồm: Tên đơn vị; Số tài khoản; Tên tài 

khoản; Tên ngân hàng / Tên kho bạc) gửi về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) tổng hợp gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

để cấu hình tài khoản thụ hưởng phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính khi tổ 

chức, cá nhân thanh toán trực tuyến ( hoàn thành trước ngày 06/5/2022). 

*Ghi chú: Mọi vướng mắc xin liên hệ Tổng đài của Viễn thông Kon Tum 

(0260) 3958789 hoặc (0260) 3500001 để được hỗ trợ kỹ thuật. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Bộ phận TN&TKQ huyện, xã (t/h); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   
 

 

 

 

 

                  Nguyễn Văn Việt 
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