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THÔNG BÁO 

Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính  
 
 

Thực hiện Quyết định số 2961/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Bình Định. 

Sở Tài chính thông báo việc ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính theo dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 4 tại Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Định; đồng thời 

khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký giải quyết qua hình thức 

trên, cụ thể như sau: 

1. Ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ thủ tục hành chính (có 

Danh mục kèm theo) được các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi trực tuyến tại Cổng 

dịch vụ công tỉnh Bình Định, địa chỉ http://dichvucong.binhdinh.gov.vn. (đối 

với các TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý công sản, lĩnh vực Quản lý giá và lĩnh vực 

Tài chính doanh nghiệp) và Cổng dịch vụ công Bộ Tài chính, địa chỉ 

https://mstt.mof.gov.vn (đối với TTHC thuộc lĩnh vực Tin học - Thống kê) 

- Khi đăng ký giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân sẽ nhận được tin nhắn tự động, thông báo kết quả giải quyết qua 

số điện thoại di động và thư điện tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến. 

- Hiện nay, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có bố trí người hỗ 

trợ, hướng dẫn, scan hồ sơ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc hoặc chưa 

rõ, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên hệ với các công chức sau để được 

giải thích, hướng dẫn chi tiết: 

 - Đối với các TTHC thuộc lĩnh vực Quản lý công sản và lĩnh vực Quản lý 

giá: liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh Truyền, chuyên viên phòng Quản lý giá và 

Công sản (Điện thoại cố định: 0256.3829800 hoặc điện thoại di động: 

0972612193). 

- Đối với các TTHC thuộc lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp và lĩnh vực Tin 

học - Thống kê: liên hệ bà Nguyễn Thị Thúy Oanh, chuyên viên phòng Tài 

chính doanh nghiệp – Tin học (Điện thoại cố định: 0256.3629885 hoặc điện 

thoại di động: 0909272207). 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/


 Sở Tài chính thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phối hợp 

thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Đăng website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Thu Hương 
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