
ƯBND TỈNH HẢI D Ư Ơ N G  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
S ỏ  VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH ‘ Độc lập - Tự CỈO - Hạnh phúc

Số: 5 4 4  /SVHTTDL-VP Hải Dưcmg, ngày ¿ ĩ  tháng 4  năm '2020

V/v tuyên truyền, hướng đẫn 
nộp hồ sơ thủ tục hành chính

Kính gửi:
- Các Phòng quản lý nhà nước thuộc Sở;
- Phòns Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố

Thực hiện Công văn số 1313/ƯBND-VP ngày 22/4/2020 của ƯBND tỉnh về 
việc triển khai tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại 
Bộ phận Một cửa các cấp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Phòng quản 
lý nhà nước thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tuyên
truvền cho tổ chức, cá nhân được biết và lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ như sau:

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích gửi đến Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Hải Dương (địa chỉ: tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, 
thành phố Hải Dương).

- Nộp hồ sơ trực tuyến trên các trang thông tin điện tử:
+ Cổng dịch vụ công quốc gia ( h ttps :/ỉdich vu cong. 20 V. vn)
+ Dịch vụ công tỉnh Hải Dương (https://dichvucong.haiduong.gov.vn)
- Đối với hồ sơ thuộc lĩnh vực văn hóa, thế thao và du lịch có quy định nộp phí, 

lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác: khi nộp hồ sơ tổ chức, cá nhân chuyến tiền vào 
số tài khoản của Trung tâm mở tại Ngân hàng BIDV Hải Dương:

+ Tên TK: TT PHUC VƯ HANH CHINH CONG TINH FIAI DUONG
+ Số tài khoản:

Tài khoản phí Tài khoản lệ phí
46010003472407 46010003472425

- Hồ sơ nộp trực tuyến và nộp qua dịch vụ bưu chính công ích cần đăng ký và 
ghi rồ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc để được nhận kết quả tại nhà.

Đe nghị các phòns quản lý nhà nước, các phòng Văn hóa, thông tin huyện, thị 
xã, thành phố tích cực tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh 
nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích thực hiện TTHC 
để hạn chế việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp giúp phòng, chống lây lan dịch COVID-19.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- VP UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo thực hiện);
- Trang tin điện tử của sỏ' (để tuyên truyền);
- Lưu: V T .^ /

Nguỹễn Thị Việt Nga

https://dichvucong.haiduong.gov.vn



