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V/v đẩy mạnh thanh toán trực tuyến và             

số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày     tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: - Các phòng chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Công an huyện, Bảo hiểm xã hội huyện. 

Thực hiện Công văn số 2598/UBND-KGVX ngày 27/9/2022 của UBND 

tỉnh về việc đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia; Công văn số 1125/STTTT-BCVTCNTT, ngày 05/10/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến 

và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.  

Để hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Ủy ban 

nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

một số nhiệm vụ sau: 

1. Chỉ đạo cán bộ được cấp tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công và hệ 

thống thông tin một cửa điện tử tại địa chỉ: https://dichvucong.hanam.gov.vn/ và 

https://motcua.hanam.gov.vn/  đặt lại mật khẩu truy cập bao gồm cả chữ, số, viết 

hoa, viết thường và kí tự đặc biệt (Hiện tại, rất nhiều cán bộ đang sử dụng mật 

khẩu mặc định do VNPT Hà Nam đặt ban đầu). Rà soát, lập danh sách các tài 

khoản đã tạo trên hệ thống nhưng cán bộ chuyển đơn vị khác hoặc đã nghỉ hưu, 

gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện) 

để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông để khóa các tài khoản nêu 

trên.  

(có danh sách các tài khoản đã tạo lập gửi kèm theo) 

Thời gian hoàn thành: Trước ngày 10/10/2022, quá thời hạn nêu trên, Sở 

Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT Hà Nam tạm khóa các tài khoản 

có mật khẩu mặc định. 

2. Rà soát, tổng hợp các TTHC để tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công quốc gia.  

3. Thực hiện ngay việc thanh toán trực tuyến đối với tất cả các hồ sơ có yêu 

cầu nghĩa vụ tài chính (Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Sở Thông tin và 

Truyền thông, VNPT Hà Nam tích hợp tài khoản ngân hàng của các xã lên hệ 

thống, trường hợp có thay đổi nội dung tài khoản UBND các xã, thị trấn gửi văn 

bản đến VNPT Hà Nam để cập nhật) 

4. Thực hiện số hóa hồ sơ và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực 

hiện số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch số 346/KH-UBND ngày 

05/02/2021 của UBND tỉnh. 

https://dichvucong.hanam.gov.vn/
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5. Đẩy mạnh và triển khai hiệu quả đối với 25 dịch vụ công thiết yếu theo 

Đề án 06 của Chính phủ. 

Trên đây là một số nội dung cần thực hiện để đẩy mạnh thanh toán trực 

tuyến và số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn quan tâm triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

 
Lại Thị Ngọc Trâm 
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