
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAM RANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:               /UBND-CNTT Cam Ranh, ngày       tháng năm 2018
V/v khẩn trương thực hiện các dịch

vụ công trực tuyến của Kho bạc
Nhà nước Cam Ranh

Kính gửi:
- Các Phòng ban chuyên môn;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập;
- UBND các xã, phương;
- Kho bạc Nhà nước Cam Ranh.

Thực hiện Văn bản số 10448/UBND-KT ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về triển khai các dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước;
UBND thành phố Cam Ranh có ý kiến như sau:

1. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản 1115/UBND-KT ngày

31/01/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về triển khai thực hiện các dịch vụ công
trực tuyến của Kho bạc nhà nước; UBND thành phố đã ban hành văn bản số
678/UBND-CNTT ngày 05/3/2018 yêu cầu các cơ quan, đơn vị đăng ký chứng thư
số cho Chủ tài khoản (Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa được cấp chứng thư số cá
nhân) và Kế toán trưởng của các cơ quan, đơn vị. Theo đó, các cơ quan, đơn vị đã

thực hiện đăng ký chứng thư số, đến ngày 03/10/2018, Cục Chứng thực số và Bảo
mật thông tin thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ đã cấp chứng thư số cho các Chủ tài

khoản và Kế toán trưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, đảm bảo
điều kiện để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước trên địa
bàn thành phố.

2. Yêu cầu Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp công
lập, UBND các xã, phường khẩn trương chỉ đạo Bộ phận kế toán thực hiện các
dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước tại địa chỉ: http://vst.mof.gov.vn

hoặc tại địa chỉ Trang Thông tin dịch vụ công của Kho bạc nhà nước tỉnh Khánh
Hòa. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị
chủ động làm việc với Kho bạc Nhà nước Cam Ranh để được hướng dẫn thực
hiện. Lưu ý, Công chức, viên chức, nhân viên phụ trách công nghệ thông tin của cơ
quan, đơn vị thực hiện cài đặt chứng thư số cá nhân của Bộ phận kế toán đã được
cấp và hướng dẫn Bộ phận kế toán thực hiện ký số trên các văn bản, chứng từ khi



thực hiện các thao tác lập, nộp hồ sơ trực tuyến các dịch vụ công trực tuyến của
Kho bạc Nhà nước. Bộ phận kế toán của các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm
quản lý, sử dụng chứng thư số đã được cấp theo đúng quy định.

3. Kho bạc Nhà nước Cam Ranh chịu trách nhiệm tuyên truyền, thông báo

các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 áp dụng trên địa bàn thành phố, cung cấp
thông tin cá nhân phụ trách thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà

nước Cam Ranh (Họ tên, số điện thoại) để các cơ quan, đơn vị biết, liên hệ, đồng
thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đúng quy định. Chịu trách
nhiệm theo dõi, thông tin, báo cáo tình hình các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ
công trực tuyến về UBND thành phố để kịp thời chỉ đạo thực hiện đúng quy định.

Đây là nội dung theo Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng dụng công
nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước, đồng thời là nhiệm vụ thuộc
chương trình cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND Tỉnh Khánh Hòa.

UBND thành phố yêu cầu Lãnh đạo, cá nhân các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ
chức thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ
quan, đơn vị, địa phương báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo, xử lý kịp thời./.

Nơi nhận(VBĐT):
- Như trên;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Chủ tịch, Các PCT UBND TP (Báo cáo);
- Lưu: VT.
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