
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:        Tu Mơ Rông, ngày     tháng      năm 2022 

V/v đẩy mạnh thanh toán trực tuyến 

phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong 

giải quyết thủ tục hành chính. 

 

 
Kính gửi: 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực số 2; 

- Kho bạc Nhà nước huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

      

Căn cứ Công văn số 832/UBND-TTHCC ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính 

trong giải quyết thủ tục hành chính. 

Để việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính 

trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện 

có ý kiến như sau: 

1. Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, UBND các xã theo chức năng 

nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiện: 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tích cực hỗ trợ tổ chức, công dân thực 

hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính đối với tất cả các thủ tục 

hành chính có phí, lệ phí1 (bao gồm nộp hồ sơ thủ tục hành chính bằng hình thức 

trực tiếp hoặc nộp bằng hình thức trực tuyến). 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (cấp huyện, xã) thực hiện hướng dẫn 

trực tiếp đến các tổ chức, công dân khi thực hiện thủ tục hành chính và thanh toán 

phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính để biết và sử 

dụng thanh toán trực tuyến (Gửi kèm Văn bản này Phụ lục 2- Số lượng TTHC 

trên địa bàn tỉnh và số lượng TTHC có phí, lệ phí). Quán triệt công chức, viên 

chức, nhân viên có liên quan trong quá trình thanh toán phí, lệ phí thực hiện đối 

soát hàng ngày đảm bảo chính xác, trùng, khớp giao dịch (theo Phụ lục 1 - 

Hướng dẫn thanh toán trực tuyến gửi kèm Văn bản này). 

- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc, UBND các xã thường xuyên rà soát, 

kiểm tra thông tin phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo các căn cứ pháp 

lý tại Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum; trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ 

                                                           
1 Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Kon Tum về việc giao chỉ 

tiêu cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính năm 

2022. 
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tục hành chính. Kịp thời phản ánh để bổ sung, chỉnh sửa (qua Bộ phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả huyện) khi thông tin về phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính đã 

công khai nhưng không chính xác (do thay đổi). 

- Kịp thời đề xuất, trình sửa đổi Quyết định công bố danh mục thủ tục hành 

chính khi có thay đổi về phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính theo các quyết 

định của Bộ Tài chính, nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Chi cục Thuế khu vực số 2: Tiếp tục phối hợp với Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện và các đơn vị, UBND các xã trên địa bàn huyện tăng 

cường hơn nữa việc thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực 

hiện thủ tục đất đai đối cấp tỉnh và cấp huyện. 

3. Kho bạc Nhà nước huyện: Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan trong việc đối soát, kiểm tra giao dịch thanh toán. 

4. Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

- Chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện cập nhật đẩy đủ thông 

tin phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 

hành chính để các cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi, thực hiện. Đồng thời, 

làm đầu mối phối hợp, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị địa phương khi có 

khó khăn, vướng mắc liên quan việc thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài 

chính trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện 

về kết quả thực hiện các chỉ tiêu thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài 

chính trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT-TH. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Võ Trung Mạnh 
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