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Ninh Bình, ngày         tháng       năm 2020 

    

 

 

Kính gửi:  

 

      Các đơn vị trực thuộc Sở 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 266/UBND-VP6 ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh; 

Văn bản số 644/STTTT-CNTT ngày 08/5/2020 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về việc triển khai giải pháp thanh toán không tiền mặt các khoản thu phí, 

lệ phí dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh. 

  Để triển khai giải pháp thanh toán không tiền mặt đối với các khoản thu 

phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

và Một cửa điện tử tại các cơ quan, đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Ninh Bình yêu cầu các đơn vị có thủ tục hành chính cung cấp trên Cổng 

dịch vụ công của tỉnh: 

 - Phối hợp với Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Ninh Bình làm thủ 

tục mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Ninh Bình (xong 

trong tháng 5/2020). 

 - Đơn vị cử 01 đồng chí cán bộ đầu mối và 01 đồng chí kế toán làm việc 

với Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Ninh Bình vào 14h00 chiều thứ 6 

ngày 15/5/2020 tại Phòng khách tầng 1 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Ninh Bình. 

 (Đầu mối phối hợp: Ông Phạm Ngọc Khánh, Phó Trưởng phòng dịch vụ 

khách hàng, NH Vietcombank - Chi nhánh Ninh Bình. ĐT: 0902.488.386). 

 (Có Văn bản số 266/UBND-VP6 ngày 24/4/2020; 644/STTTT-CNTT ngày 

08/5/2020; 511/STTTT-CNTT ngày 17/4/2010; 112/VCB-NBI ngày 13/4/2020 

gửi kèm). 

 Giao Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì theo dõi, 

đôn đốc việc thực hiện nội dung trên, báo cáo Lãnh đạo Sở theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị nghiêm túc 

thực hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh NB; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, MC. 

 

 

 

TL.GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

  Bùi Xuân Thư 
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