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Phú Yên, ngày     tháng 8  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai sử dụng tài khoản ngân hàng  

để giao dịch các thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4 
 

 

Thực hiện Thông báo kết luận số 295/TB-UBND ngày 19/7/2019 của Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp giải quyết một số nội dung liên 

quan đến hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chủ trương về 

công nghệ thông tin.  

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và tổ chức thực hiện giải quyết 

các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp, kể từ ngày 03/9/2019 Sở 

Tư pháp thực hiện tiếp nhận thanh toán phí, lệ phí qua tài khoản ngân hàng để thực 

hiện các thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3, 4.  

Để thực hiện người dân và doanh nghiệp có thể thanh toán phí, lệ phí (nếu 

có) bằng cách chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng Công Thương Chi nhánh 

tỉnh Phú Yên, tên tài khoản SỞ TƯ PHÁP, số tài khoản 125000069218 để được 

tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. 

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, vui lòng liên hệ số điện thoại 

0257.3812108 hoặc 0257.3841941 để được hướng dẫn chi tiết. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

Nơi nhận:                                                                         
- UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Trung tâm Phục vụ HCC; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thìn 
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