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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 

 Sở Tài chính trong thời kỳ phòng, chống dịch COVID-19 

   

Thực hiện công văn số 940/VPUB-TTPVHCC ngày 11/5/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trong thời kỳ 

phòng, chống dịch Covid-19; 

Để tiếp tục đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Sở 

Tài chính trân trọng thông báo như sau: 

1. Tạm dừng tiếp nhận các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp theo 

quy định để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông báo mới. 

2. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được 

thực hiện bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công của tỉnh) hoặc qua dịch vụ bưu chính 

công ích khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

(Địa chỉ nhận hồ sơ qua Dịch vụ bưu chính công ích: Số 1, đường Trần Phú, 

phường Quang Trung, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) 

 Sở Tài chính tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân và 

các đơn vị có liên quan biết để thực hiện./.   

 
  

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để B/cáo); 

- Các Sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Phòng TCKH các huyện, thành phố, thị xã; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Các đơn vị, phòng chuyên môn thuộc Sở; 

- Lưu:VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Anh Tuấn 
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