
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH  QUẢNG NAM 

Số:  4285/UBND-KSTTHC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Nam, ngày 29  tháng 7  năm 2020 

V/v triển khai thanh toán phí, lệ phí 

dịch vụ hành chính công trên Cổng dịch 

vụ công tỉnh Quảng Nam kết nối với 

Cổng dịch vụ công quốc gia 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

- Viễn thông Quảng Nam. 

 

Xét đề nghị của Trung tâm Hành chính công tỉnh tại Công văn số 

158/TTHCC-TNGQ ngày 29/5/2020 và Công văn số 221/TTHCC-TNGQ 

ngày 17/7/2020 về việc triển khai thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành chính 

công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; đề nghị của Viễn thông Quảng Nam tại 

Công văn số 209/VTQNM-KHKT ngày 12/02/2020 về ứng dụng ví điện tử 

VNPT Pay trong việc thanh toán phí và lệ phí dịch vụ hành chính công trên 

địa bàn tỉnh (nhiệm vụ này được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất 

thực hiện tại Công văn số 1429/UBND-KSTTHC ngày 17/3/2020); đồng thời, 

để thực hiện tốt Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không 

dùng tiền mặt tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Thống nhất giải pháp kết nối thanh toán tập trung trên Cổng dịch vụ 

công tỉnh kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để thanh toán phí, lệ phí khi 

thực hiện thủ tục hành chính qua Cổng thanh toán VNPT Pay của Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); ngân sách nhà nước chi trả phí 

thanh toán trực tuyến đến hết năm 2021; sau năm 2021 người dân, doanh 

nghiệp tự trả phí, lệ phí thống nhất đúng theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền, cụ thể: 

1. Đối với kinh phí, mức phí và lộ trình 

a) Nhà cung cấp dịch vụ (VNPT) miễn phí thanh toán 04 tháng đầu từ 

khi phát sinh thanh toán phí, lệ phí trực tuyến (dự kiến từ ngày 01/9/2020 đến 

hết năm 2020); 

b) Ngân sách nhà nước chi trả phí thanh toán trực tuyến 12 tháng: dự 

kiến từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2021; 

c) Sau năm 2021: phí, lệ phí dịch vụ phát sinh do người dân, doanh 

nghiệp trả theo biểu phí thống nhất trên toàn quốc, đúng theo quy định của cơ 
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quan có thẩm quyền. 

d) Về mức phí dịch vụ: áp dụng thống nhất biểu phí hiện hành của 

VNPT Việt Nam trên toàn quốc, như sau: 

- Dịch vụ Cổng thanh toán: 

+ Thẻ ATM và tài khoản Ngân hàng 1.100 VNĐ + 0,88% / giao 

dịch; 

+ Thẻ quốc tế Visa/ Master Card 2.200 VNĐ + 2,4% / giao dịch; 

+ Thẻ quốc tế JCB/ AMEX 2.500 VNĐ + 2,75% / giao dịch; 

+ Ví điện tử VNPT Pay 0,77% / giao dịch; 

- Dịch vụ Hỗ trợ thu hộ 0,77% / giao dịch. 

- Dịch vụ VNPT PAY-QR 0,88 % / giao dịch. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương 

a) Các Sở, Ban, ngành 

- Ký hợp đồng và thực hiện đối soát phí, lệ phí phát sinh với với VNPT 

Quảng Nam; 

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hành chính công xác định mức phí 

nhà nước phải trả đối với các dịch vụ hành chính công tại điểm b, Khoản 1, 

Công văn này để làm căn cứ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí đối 

với các dịch vụ hành chính công của đơn vị; 

- Đẩy mạnh thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với các thủ tục hành 

chính/dịch vụ công đã được phê duyệt. 

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Ký hợp đồng và thực hiện đối soát phí, lệ phí phát sinh với với VNPT 

Quảng Nam; 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành xác định mức phí nhà nước 

phải trả đối với các dịch vụ hành chính công tại điểm b, Khoản 1, Công văn 

này để làm căn cứ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí đối với các 

dịch vụ hành chính công của đơn vị; 

- Đẩy mạnh thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với các thủ tục hành 

chính/dịch vụ công đã được phê duyệt. 

c) Giao Trung tâm Hành chính công tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình triển 

khai thực hiện đối với các dịch vụ công thanh toán trực tuyến đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh  thống nhất chủ trương thực hiện;  
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- Tổng hợp kinh phí nhà nước chi trả tại điểm b, Khoản 1, Công văn này 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt; báo cáo nhiệm vụ thanh toán trực tuyến tập 

trung để Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo. 

d) Giao Sở Thông tin và Truyền thông: khẩn trương hoàn thành kết nối 

thanh toán trực tuyến tập trung giữa Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng thanh 

toán VNPT Pay thông qua kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia để triển khai 

đúng thời gian quy định, hoàn thành kết nối kỹ thuật trước ngày 20/8/2020; 

kiểm thử vận hành từ 20/8/2020 đến 31/8/2020; hoạt động chính thức từ ngày 

01/9/2020. 

e) Giao Sở Tài chính thẫm định dự toán kinh phí Trung tâm Hành chính 

công tổng hợp từ các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố để làm căn cứ nhà nước chi trả theo điểm b, Khoản 1, Công văn 

này. 

3. Đối với nhà cung cấp dịch vụ (Viễn thông Quảng Nam) 

- Thực hiện ký hợp đồng đối soát trực tiếp với từng Sở, Ban, ngành và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; định kỳ, đối soát tập trung 

trung với các đơn vị trực tiếp ký hợp đồng và báo cáo về Trung tâm Hành 

chính công tỉnh để theo dõi, tổng hợp; 

- Phối hợp với các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố trong việc xác định mức phí các dịch vụ hành chính công tại điểm 

b, Khoản 1, Công văn này; 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hoàn 

thành giải pháp thanh toán tập trung kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia 

để thực hiện nhiệm vụ đúng theo lộ trình: hoàn thành kết nối kỹ thuật trước 

20/8/2020; kiểm thử vận hành từ 20/8/2020 đến 31/8/2020; hoạt động chính 

thức từ ngày 01/9/2020;  

- Chủ động làm việc với Trung tâm Hành chính công tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị, địa phương có liên quan để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện 

giao kết, triển khai thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (kết nối); 

- Sở Tài chính (thẩm định dự toán); 

- Ngân hàng Nhà nước CN Quảng Nam;  

- UBND các xã, phường, thị trấn (phối hợp); 

- CPVP, các Phòng, Ban thuộc Văn phòng; 

- Lưu: VT, KSTTHC (Thảo). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu 
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