
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VH     Hữu Lũng, ngày      tháng 7 năm 2022 
V/v cung cấp số tài khoản thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

 

   

  Kính gửi:  

                          - Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; 

          - UBND các xã, thị trấn. 

 

Năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn ban hành Công 

văn số 879/STTTT-CNTT ngày 12/5/2021 về triển khai cung cấp 100% dịch vụ 

công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 và dịch vụ thanh toán trực tuyến. 

Theo đó, UBND huyện đã ban hành Công văn số 879/UBND-VH ngày 

25/6/2021 về việc cung cấp số tài khoản thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 4. Tuy nhiên,  mới chỉ có 11 đơn vị gửi thông tin số tài khoản về huyện. 

Để thống nhất việc cung cấp số tài khoản để thực hiện tích hợp, cập nhật 

thông tin trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

phục vụ việc thanh toán phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) trong 

thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. UBND huyện 

yêu cầu: 

1. Các phòng ban chuyên môn thuộc huyện; UBND các xã thị trấn mở tài 

khoản thanh toán dịch vụ công trực tuyến tại Kho bạc nhà nước huyện Hữu 

Lũng. 

2. Cung cấp thông tin tài khoản gồm: Tên tài khoản; Số tài khoản; Mở tại 

Kho bạc gửi về UBND huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin huyện trước 

ngày 01/8/2022 để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn 

thực hiện việc tích hợp. 

 Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển 

khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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