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 THÔNG BÁO  

Công khai danh mục dịch vụ công thực hiện trực tuyến một phần thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính  
 

 

 
 

Căn cứ Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 25/11/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về công bố Danh mục 716 dịch vụ công thực hiện trực tuyến 

một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bình Định. 

Sở Tài chính công khai Danh mục 04 dịch vụ công thực hiện trực tuyến 

một phần thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tại Cổng dịch vụ 

công tỉnh Bình Định, địa chỉ http://dichvucong.binhdinh.gov.vn. 

(có Danh mục kèm theo) 

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

rõ, đề nghị các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên hệ bà Nguyễn Thị Thanh 

Truyền, chuyên viên Phòng Quản lý giá và Công sản - Sở Tài chính (Điện thoại 

cố định: 02563829800 hoặc điện thoại di động: 0972612193) để được giải thích, 

hướng dẫn chi tiết. 

Sở Tài chính thông báo để các cơ quan, tổ chức và 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. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hoàng Nghi 
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