
 

 

Kính gửi: 

  - Các phòng chuyên môn; 

  - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

  - Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh. 

 

 

Thực hiện Công văn số 1635/UBND-HCC ngày 22/7/2020 của UBND 

tỉnh về việc triển khai việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các phòng chuyên môn, 

các đơn vị trực thuộc, Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh thực hiện một số nội 

dung như sau: 

- Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp 

đến công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị về quy trình, 

cách thức triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và 

Cổng dịch vụ công của tỉnh (Có quy trình hướng dẫn kèm theo công văn này) 

biết và sử dụng được toàn bộ quy trình thanh toán nghĩa vụ tài chính trong giải 

quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến.  

- Các phòng chuyên môn có TTHC chủ trì, phối hợp với Văn phòng tiếp 

tục đẩy mạnh cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. Tiếp tục triển khai việc giải 

quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 

45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi 

trường điện tử. 

- Đối với công chức, viên chức, người lao động mà chủ động xây dựng 

được các video clip để tuyên truyền việc thanh toán trực tuyến hiệu quả thì được 

xem là cách làm hay, mô hình mới trong việc xây dựng Chính quyền điện tử tại 

Sở. Đồng thời, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động chia sẻ bản 

quy trình hướng dẫn thanh toán trực tuyến này qua Mạng xã hội Zalo, 

Facebook… để công chúng tiếp cận được nhanh, nhiều và kịp thời hơn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai, thực 

hiện quy trình triển khai thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

và Cổng dịch vụ công của tỉnh. 
 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ LAO ĐỘNG - 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /SLĐTBXH-VP     Tây Ninh, ngày        tháng      năm 2020 
       

V/v triển khai việc thanh toán phí, lệ 

phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh 

  



Đề nghị các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, Trường Cao đẳng 

nghề Tây Ninh thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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