
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /STTTT-BCVTCNTT 

V/v cung cấp và kiểm thử dịch vụ công       

trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày        tháng          năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VNPT Hà Nam. 

Thực hiện Công văn số 2988/UBND-KGVX ngày 01/10/2020 của UBND 

tỉnh về việc kiểm thử việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia; Công văn số 2859/UBND-KGVX ngày 21/9/2020 của UBND 

tỉnh về việc đẩy mạnh sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Sở Thông tin và Truyền 

thông đề nghị: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Các cơ quan chưa cung cấp đủ số lượng, cần cung cấp bổ sung ngay danh 

mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tích hợp trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia để đảm bảo đạt 30% trở lên. 

- Phối hợp, liên hệ với VNPT Hà Nam để kết nối và kiểm thử danh mục 

dịch vụ công trực tuyến của cơ quan đã đăng ký cung cấp trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia. 

- Phối hợp Vietinbank Hà Nam, VNPT Hà Nam kết nối tích hợp thông tin 

tài khoản của các cơ quan để thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4. 

(Số liệu cụ thể danh mục dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan đã đăng 

ký trong phụ lục gửi kèm). 

2. VNPT Hà Nam  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan kết nối và kiểm thử các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

đảm bảo đầy đủ theo hướng dẫn gửi kèm Công văn số 8025/VPCP-KSTT ngày 

24/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm thử việc cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; kết nối thanh toán trực tuyến 

cho các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan.  

(Danh mục các dịch vụ công trực tuyến để kết nối và kiểm thử trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia do Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp từ các cơ 
quan và cung cấp thường xuyên cho VNPT Hà Nam). 

Thời gian hoàn thành việc kết nối và kiểm thử; kết nối thanh toán trực 

tuyến: Trước ngày 20/11/2020. 
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* Đầu mối liên hệ: 

- Ông Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, VNPT 

Hà Nam. Điện thoại: 0915.028737. 

- Ông Đỗ Văn Trinh, chuyên viên Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công 

nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông. Điện thoại: 0916.862333./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

 
Nguyễn Đức Cường 



Phụ lục 

Số lượng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan đã đăng ký kết nối trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 

(Kèm theo Công văn số:      /STTTT-BCVTCNTT ngày       /10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

STT Tên cơ quan 

Số DVCTT đăng 

ký kết nối trên 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia 

Tổng số 

DVCTT 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

1 Sở Giao thông vận tải 70 87 80,5   

2 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 
59 79 74,7   

3 Sở Tài nguyên và Môi trường 58 90 64,4   

4 Sở Y tế 83 161 51,6   

5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 46 118 39,0   

6 Sở Nội vụ 25 70 35,7   

7 Sở Xây dựng 12 35 34,3   

8 Sở Thông tin và Truyền thông 12 37 32,4   

9 Sở Khoa học và Công nghệ 20 63 31,7   

10 Sở Tư pháp 50 166 30,1   

11 Sở Giáo dục và Đào tạo 18 62 29,0   

12 Sở Công thương 33 129 25,6   

13 UBND thị xã Duy Tiên 133 575 23,1   

14 UBND thành phố Phủ Lý 129 566 22,8   

15 UBND huyện Lý Nhân 129 580 22,2   

16 Sở Kế hoạch và Đầu tư 25 136 18,4   

17 UBND huyện Thanh Liêm 96 607 15,8   
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STT Tên cơ quan 

Số DVCTT đăng 

ký kết nối trên 

Cổng Dịch vụ công 

quốc gia 

Tổng số 

DVCTT 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

18 UBND huyện Kim Bảng 96 614 15,6   

19 Thanh tra tỉnh 1 10 10,0   

20 Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 1 60 1,7   

21 Sở Tài chính 0 41 0,0 
Có công văn đề xuất 

không đăng ký 

22 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   105 0,0 
Có công văn đề xuất 

không đăng ký 

23 Ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao 0 14 0,0 
Có công văn đề xuất 

không đăng ký 

24 UBND huyện Bình Lục 0 584 0,0 
Không có công văn              

trả lời 

25 Văn phòng UBND tỉnh 0 0     
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