
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2161/STC-GCS Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 6 năm 2021 

V/v thông báo tạm dừng tiếp nhận giải 

 quyết và trả kết quả TTHC thuộc  

thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính 

bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh 

 

  

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện TTHC 

thuộc lĩnh vực giải quyêt của Sở Tài chính. 

 

Thực hiện Văn bản số 3685/UBND-PC1 ngày 13/6/2021 của UBND tỉnh 

về tạm dừng việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả TTHC bằng hình thức trực 

tiếp tại Bộ phận Một cửa các cấp; Sở Tài chính Thông báo như sau: 

1. Tạm dừng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài chính bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công tỉnh. Thời gian tạm dừng bắt đầu từ 07 giờ 00 phút ngày 14/6/2021 

cho đến khi UBND tỉnh có thông báo tiếp theo. 

2. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải 

quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài 

chính thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.hatinh.gov.vn. 

Khi thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC 

thuộc lĩnh vực giải quyết của Sở nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn 

vị, tổ chức, cá nhân liên hệ với một trong các đồng chí: 

- Đồng chí Lê Đức Quyền, số điện thoại: 0985.278.585: Đối với bộ thủ 

tục cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách theo Quyết định số 3704/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyêt của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đề được 

hướng dẫn; 

https://dichvucong.hatinh.gov.vn/
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- Đồng chí Đinh Thị Tình, số điện thoại 0916.643.338: Đối với 20 bộ thủ 

tục còn lại theo theo Quyết định số 3704/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của 

UBND tỉnh để được hướng dẫn. 

Vậy, Sở Tài chính xin thông báo cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân được biết và phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Đ/c GĐ, PGĐ Sở phụ trách; 

- Cổng TTĐT Sở Tài chính; 

- Lưu: VT, VP, GCS. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Đình Sỹ 
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