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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
Số:2657 /UBND-HCC
V/v tăng cường thanh toán
không dùng tiền mặt trong thu
phí, lệ phí thủ tục hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2021

Kính gửi:
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại
Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
Để tăng cường thanh toán trực tuyến cho dịch vụ công mức độ 4, khuyến
khích việc không dùng tiền mặt và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân
thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:
1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan triển khai dịch vụ tiền di động (mobile money): tích hợp chức năng thanh
toán tiền di động trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh để
tổ chức, cá nhân có thể thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính
trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, khắc phục các sự cố, gây khó khăn trong việc thanh
toán trực tuyến của tổ chức, cá nhân trong thời gian qua; chọn lựa các tổ chức
thanh toán trung gian đảm bảo thao tác sử dụng thật đơn giản, hiệu quả và tin cậy.
Đẩy mạnh công tác truyền thông cho người dân và chính thức sử dụng dịch vụ này
trước ngày 30/01/2022.
2. Giao các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp
với Sở Thông tin và Truyền thông để triển khai dịch vụ tiền di động đối với các thủ
tục hành chính của ngành, địa phương mình đang cung cấp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VNPT Hậu Giang;
- Viettel Hậu Giang;
- Mobiphone Hậu Giang
- Lưu: VT, HCC.ĐVM
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