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THÔNG BÁO
V/v hướng dẫn đăng ký cấp và sử dụng mã số
đơn vị có quan hệ ngân sách qua dịch vụ công trục tuyến
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của
Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên
Trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.
Căn cứ Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài
chính Hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Thời gian qua các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký cấp mã số đơn vị có quan hệ
với ngân sách đã thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: Cho phép
người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu
cầu và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Tài chính tỉnh Hậu
Giang. Theo phương thức này thì thời hạn trả kết quả cho đơn vị là 03 ngày
làm việc.
Để thực hiện sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4 nhanh
chóng và hiệu quả, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thực hiện theo hướng dẫn trên
Trang thông tin điện tử Sở Tài chính về qui trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch
vụ công trên môi trường mạng. Theo phương thức này sẽ rút ngắn thời hạn trả
kết quả cho đơn vị 03 ngày xuống còn 02 ngày làm việc.
Nhằm rút ngắn thời gian giao dịch, tiện ích không phải đến cơ quan để
cấp và sử dụng mã số có quan hệ ngân sách, Sở Tài chính thông báo đến các
sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị và thành phố, các tổ chức, cá nhân
có yêu cầu cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách, cấp mã số cho các dự án đầu
tư sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo Thông tư số
185/2015/TT-BTC (Trừ trường hợp những nơi không đủ điều kiện về công tác
ứng dụng thông tin, công nghệ).
Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2018; đơn vị có yêu cầu hỗ trợ hướng
dẫn xin liên hệ đ/c Huỳnh Quốc An theo số điện thoại: 0939094993.

Sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4, tại địa chỉ:
http://sotaichinh.haugiang.gov.vn - Mục Hướng dẫn và sử dụng dịch vụ công
trực tuyến mức độ 3 - 4.
Rất mong các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thị và thành phố,
các tổ chức, cá nhân quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị và thành phố;
- Ban GĐ “để biết”;
- Lưu:VT, THTK.DVD.
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