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Số:          /STC-VP
V/v tăng cường triển khai thực 
hiện dịch vụ công trực tuyến và 

dịch vụ bưu chính công ích

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

Hải Dương, ngày        tháng 4 năm 2022

Kính gửi: 
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBND các xã, phường, thị trấn; 
- Các cơ quan thông tin, báo chí; 
- Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã, 

thành phố; 
- Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu 

cầu giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực tài chính.
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 
thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND 
tỉnh về ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống một 
cửa điện tử liên thông và Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương. 

Hiện nay, trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hải Dương tại địa 
chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn, Sở Tài chính có tổng số 35 thủ tục hành 
chính (TTHC), trong đó 09 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 4 và 26 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. 

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu 
cầu nộp hồ sơ giải quyết TTHC được thuận tiện, nhanh chóng, tiết kiệm chi 
phí, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế 
tiếp xúc trực tiếp, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng 



chính quyền điện tử và nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, 
thúc đẩy cải cách hành chính, Sở Tài chính đề nghị và khuyến khích các tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 
3, mức độ 4 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên Cổng Dịch 
vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.haiduong.gov.vn. 
Đồng thời, Sở Tài chính cũng khuyến khích các tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân 
quan tâm, ưu tiên sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (VNPost) để thực hiện 
việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại nhà (cơ quan, đơn vị) khi 
có nhu cầu giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Tài chính. 

Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành 
phố; UBND các xã, phường, thị trấn; các cơ quan thông tin, báo chí phối hợp 
tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp quan tâm, tích cực sử dụng 
dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện TTHC 
thuộc lĩnh vực Tài chính.

Sở Tài chính yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Tài chính - 
Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố, công chức, viên chức, người lao động 
toàn ngành, đặc biệt công chức được cử tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ 
Hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã tích cực tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu giải 
quyết TTHC thuộc các lĩnh vực ngành quản lý. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ 
với Bộ phận một cửa của Sở Tài chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, 
số điện thoại: 0220.3835015 để được hỗ trợ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đồng Kim
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