
UBND TỈNH TÂY NINH 

THANH TRA TỈNH  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:            /TTr-VP 

V/v tuyên truyền thanh toán phí, 

lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch 

vụ công quốc gia và Cổng dịch 

vụ công tỉnh. 

Tây Ninh, ngày  24  tháng 8 năm 2020 

 

           Kính gửi: Các phòng thuộc Thanh tra tỉnh 

 

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

tỉnh Tây Ninh 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. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, 

công chức và người lao động trong và ngoài cơ quan biết được quy trình, cách 

thức của việc thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng 

dịch vụ công của tỉnh.  

Thanh tra tỉnh đề nghị Trưởng các phòng triển khai, quán triệt  cho công 

chức và người lao động trong cơ quan biết để thực hiện (kèm theo hướng dẫn 

cách thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến).   

Khuyến khích công chức và người lao động trong cơ quan nêu gương áp 

dụng, tuyên truyền rộng rãi đến bạn bè, người thân trong gia đình biết, thực 

hiện; chia sẻ bản quy trình hướng dẫn thanh toán trực tuyến của tỉnh qua Mạng 

xã hội Zalo, Facebook… để công chúng tiếp cận được nhanh, nhiều và kịp thời 

hơn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Các phòng nghiệp vụ; 

- Cổng thông tin Ttra tỉnh; 

- Lưu VT.  
          (Lịnh) 

 KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 
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