
Vô Van Hung 

U' BAN NHAN DAN 
THI XA CIYA LO 

CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA V1T NAM 
Dc 1p - Tr do - Hinh phüc  

Czea Lô, ngày tháng 5 nãm 2020 S& /UBND-VP 

V/v trin khai thirc hin thanh toán 
không dung tin mt qua c6ng thanh toán \TNPT Pay 

Kinh gui: 

- Các phông, ban, ngành, don vi trên dja ban thj x Cü'a Là; 

- UBND các phumg; 

- VNPT Ngh An dja bàn Ci:ra Là. 

Can cir Quyt djnt 2545/QD-TTg ngày 30/112/2016 cüa Thu tuàng Chinh 
phü v vic phê duyt d an phát trin thanh toán không dung tin mt ti Vit 
Nam; Quyt djnh 241/QD-TTg ngày 23/2/20 18 cüa Thu tu&ng ChInh phü ye vic 
dy manh  thanh toán không dung tin mt d6i vâi các djch vi;i Cong thu& din, 
nilOc, hQc phi, vin phi và chi trã chucing trInh an sinh xä hOi. 

Thi;rc hin Cong van s 2965/UBND-KT, ngãy 15/5/2020 cUa UBND tinh 
Ngh An v vic trin thai thi dim djch vi thanh toán khong di'ing tin mitt qua 
cng thanh toán VNPT Pay, UBND thj xâ Co kiên: 

1. Các phOng, ban, ngành, don vj trên dja bàn thj xa CCra LO, UBND các 
phtthng, Trung tam t thj xã, Hiu truâng các trung: Diii h9c, Cao Dang, 
THPT, THCS, TH, Mm non pMi hçip vIi VNPT dja bàn CCra Là d thI diem triën 
khai thanh toán không dung tin mt các khoãn phi, 1 phI, thu trén cng djch VI;! 

cong tinh Ngh An và các khoan vin phi, hQc phi, các khoãn thu d1ch vu khác áp 
dung tai  cac tri.r?mg h9c, Trung tam y th thj xã qua cng thanh toán VNPT Pay trên 
Co s& cac quy djnh hin hành cUa Nhà nuâc. 

2. VNPT Ngh An xây di;mg cng thanh toán VNPT Pay tIch hcp, dng b 
vâi cac h th6ng dang sr di;ing tti co quan, ban ngành thj xâ dam bão an toàn, bão 
mt thông tin theo quy djnh cüa pháp 1ut. Dào tao  chuyn giao và h trçY trong qua 
trInh vn hành, có phisang an sn sang dáp irng trin thai ma rng trên toàn thj xa. 

Du m& VNPT Ngh An là ông: Nguyn Due Thng - Gqi dc VNPT dja 
bàn Cüa LO, DI: 0913.550195, Email: ndthong.nan@vnpt.vn.  

Noi iihân: TM. U BAN NHAN DAN 
- Nhx trên; KT.CHUT!CH 
- Chü tjch, các PCI UBND till xä; PHO CHU T!CH 
- Trung tam té th xä; 
- Hiu twang các truxng; 
- Li.ru 


	Page 1

		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-06-02T15:32:39+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-06-02T15:32:44+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-06-02T15:32:50+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An - Phone: 0383.599.387 - Fax: 0383.599.522 - Email: tttt@nghean.gov.vn
	2020-06-02T15:32:53+0700
	UBND TỈNH NGHỆ AN
	Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò<cualo@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




