BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC TIN HỌC HÓA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 562 /THH-THHT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

V/v cung cấp thông tin triển khai
thanh toán trực tuyến cho dịch vụ công
trực tuyến

Kính gửi:
- Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan
thuộc Chính phủ;
- Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020,
định hướng đến 2025, Thông báo số 139/TB-VPCP ngày 03/4/2020 về kết luận
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban
Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử,
Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 12/02/2020, các Bộ, địa phương
cần tập trung triển khai, ưu tiên nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu 30% dịch vụ
công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.
Cục Tin học hóa hiện đang nghiên cứu, đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cơ
chế chính sách thúc đẩy thực hiện việc thanh toán trực tuyến cho dịch vụ công
trực tuyến nhằm hỗ trợ các Bộ, địa phương hoàn thành chỉ tiêu nêu trên.
Để thực hiện nhiệm vụ trên, Cục Tin học hóa trân trọng đề nghị Quý Cơ quan
cung cấp các thông tin theo Mẫu phiếu khảo sát (mẫu phiếu khảo sát được đăng
tải trên Trang thông tin điện tử của Cục Tin học hóa: www.aita.gov.vn).
Văn bản phúc đáp xin gửi về Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông
trước ngày 18/5/2020 (đồng thời gửi bản mềm vào địa chỉ thư điện tử:
tqtuan@mic.gov.vn).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu VT, THHT.
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