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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 370 /VP-HCC 
V/v cung cấp thông tin tài khoản phục 

vụ thanh toán trực tuyến khi thực hiện 

giao dịch hồ sơ TTHC trực tuyến có 

quy định thu phí, lệ phí trên Cổng 

DVC Quốc gia và Cổng DVC tỉnh 

Quảng Trị, ngày 16  tháng 7  năm 2020 

 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Để triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến đối với hồ sơ thủ tục hành 

chính trực tuyến có quy định thu phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và 

Cổng dịch vụ công tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh kính đề nghị UBND các huyện, 

thành phố, thị xã chủ trì, tổng hợp và cung cấp các thông tin tài khoản theo phụ 

lục đính kèm và gửi về Văn phòng UBND tỉnh (qua Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh) trước ngày 22/7/2020. Bản mềm gửi vào địa chỉ: 

hanhchinhcong@quangtri.gov.vn. 

Nếu cần được hướng dẫn cụ thể, xin vui lòng liên hệ Đ/c Nguyễn Thanh 

Bình - Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (Điện thoại: 3636.999; Di 

động: 0914.353.252. 

Kính đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm phối hợp thực 

hiện.  

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC; 

- Phòng KSTTHC; 

- Lưu: VT, HCC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Hữu Phước 

 



2 

 

PHỤ LỤC 

Mẫu cung cấp thông tin tài khoản phục vụ thanh toán trực tuyến 

(Kèm theo Công văn số: 370 / VP-HCC ngày 16/7/2020 của Văn phòng UBND tỉnh) 

 

 

STT Tên cơ quan, đơn vị 

Tài khoản Kho bạc hoặc Tài khoản ngân hàng 

Ghi chú Tên/Mã Kho bạc 

Số tài khoản 

Chủ tài khoản 

Tên/Mã ngân hàng 

Số tài khoản 

Chủ tài khoản 

1.  UBND huyện    

2.  Phòng…    

3.  Phòng…    

4.  Phòng…    

5.  Phòng…    

6.  UBND xã …    

7.  UBND xã …    

8.  UBND xã …    

9.  UBND xã …    

10.  UBND xã …    

11. …     
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