
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:         

V/v đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công           

trực tuyến mức độ 4  

Hà Nam, ngày         tháng         năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

Thực hiện Công văn số 161/STTTT-BCVTCNTT ngày 01/3/2021 của sở 

Thông tin và Truyền thông V/v đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công  trực tuyến mức 

độ 4;  

Để đạt được chỉ tiêu hầu hết các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 

độ 4 trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Giám đốc sở 

yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Rà soát lại và cung cấp danh mục các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

bao gồm các dịch vụ công đã cung cấp ở mức độ 4 và các dịch vụ công khác đủ 

điều kiện cung cấp ở mức độ 4) về Văn phòng sở (đầu mối kiểm soát TTHC) trước 

ngày 08/3/2021. 

2. Các đơn vị: Chi cục Bảo vệ Môi trường, chi cục Quản lý Đất đai và Văn 

phòng đăng ký Đất đai cung cấp tài khoản ngân hàng về Văn phòng sở (đầu mối 

kiểm soát TTHC – đ/c Quang) trước ngày 08/3/2021  để triển khai việc tích hợp 

thanh toán trực tuyến đối với tất cả các dịch vụ công tực tuyến mức độ 4 trên Cổng 

Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử . 

3. Văn phòng sở, Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT, Văn phòng Đăng 

ký đất đai đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ người dân, doanh 

nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc nơi đông 

người, góp phần phòng, chống dịch COVID-19; trả lời thắc mắc kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. 

4. Văn phòng Sở tổng hợp, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, VNPT  

Hà Nam triển khai việc tích hợp thanh toán trực tuyến đối với tất cả các dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4. 

5. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hảo 
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