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       Kính gửi:  

 

Các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố. 

Thực hiện Văn bản số 470/UBND-VHTT ngày 21/3/2022 của UBND thành 

phố Bắc Kạn về tuyên truyền Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh Bắc Kạn” 

trên ứng dụng Zalo và Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov. 

Hiện nay, tỉnh Bắc Kạn đã đưa vào vận hành kênh thông tin “Hệ thống 

CQĐT tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo. Kênh thông tin gồm các mục thông tin 

hữu ích như: Thông tin liên kết với Cổng thông tin điện tử tỉnh và Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bắc Kạn nhằm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tìm hiểu thông 

tin, đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; chức năng tra cứu để người dân 

biết tình trạng hồ sơ thủ tục hành chính đang giải quyết; mục hướng dẫn nộp hồ 

sơ trực tuyến; phản ánh kiến nghị… 

Đặc biệt, hiện nay Hệ thống thông tin Một cửa điện tử và Cổng Dịch vụ 

công tỉnh Bắc Kạn đã tích hợp với Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov (của 

Bộ Thông tin và Truyền thông) và ứng dụng Zalo. Các tổ chức, cá nhân có thể 

thực hiện thanh toán phí, lệ phí các thủ tục hành chính của 15 đơn vị cấp sở đang 

thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Bắc Kạn thông qua Hệ thống Paygov trên Cổng Dịch vụ công của 

tỉnh; nhận thông báo tự động của Cổng Dịch vụ công của tỉnh về trạng thái xử lý 

hồ sơ, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính và gửi phản ánh, kiến 

nghị qua ứng dụng Zalo.  

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Kênh thông tin “Hệ thống CQĐT tỉnh 

Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo, đẩy mạnh việc thanh toán phí, lệ phí không dùng 

tiền mặt trong giải quyết các thủ tục hành chính và tạo thuận tiện cho tổ chức, cá 

nhân trong việc thực hiện các dịch vụ công trên địa bàn tỉnh, UBND phường 

nguyễn Thị Minh Khai đề nghị các ông, bà Tổ trưởngt ổ dân phố tuyên truyền đến 

nhân dân hệ thống loa truyền thanh, tại bảng tin, nhóm zalo của tổ để người dân 

biết và sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến kênh thông tin “Hệ thống CQĐT 

tỉnh Bắc Kạn” trên ứng dụng Zalo và Hệ thống thanh toán trực tuyến PayGov 

theo Phụ lục I hướng dẫn sử dụng thanh toán trực tuyến qua Hệ thống 

PayGov và Phụ lục II gửi phản ánh kiến nghị qua ứng dụng Zalo Gửi kèm 

công văn này. 

 



Với nộ dung trên, UBND phường đề nghị các ông, bà Tổ trưởng tổ dân phố 

triển khai đến toàn thể nhân dân trên địa bàn, đề nghị toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- Cổng thông tin điện tử phường; 

Gửi bản giấy: 
- 17 tổ dân phố; 

- Lưu: VP - VHXH. 
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