Ký bởi Trung tâm Tin học Công báo
Văn phòng Ủy ban nhân dân
tỉnh, Tỉnh Vĩnh Phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
Số: 721/QĐ-CT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính Dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 của Sở Tài chính thực hiện trên địa bàn tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ- CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ- CP ngày 07/8/2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính
phủ Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng
Dịch vụ công Quốc gia năm 2021;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục
hành chính;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định
của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 145/TTr-STC
ngày 05 tháng 4 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 04 danh mục thủ tục hành
chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Sở Tài chính thực hiện
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (Có phụ lục kèm theo).
Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn
phòng UBND tỉnh, đơn vị xây dựng phần mềm rà soát, chuẩn hóa, tạo dịch vụ
phần mềm, tích hợp, đồng bộ dữ liệu trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch
vụ công Quốc gia đối với 04 danh mục thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4

nêu trên và đôn đốc Sở Tài chính triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay thế, bãi
bỏ các danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ
4 của Sở Tài chính đã được công bố tại Quyết định số 2990/QĐ-UBND ngày
21/11/2019; Quyết định số 2476/QĐ-CT ngày 02/10/2020; Quyết định số
2342/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,
Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Việt Văn

Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4
CỦA SỞ TÀI CHÍNH THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Kèm theo Quyết định số:721/QĐ-CT ngày 14 tháng 04 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
STT

MÃ TTHC

TÊN TTHC

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC
TUYẾN

MỨC ĐỘ 3

I

Lĩnh vực: Quản lý công sản

1

1.005422.000.00.00.H62

2

1.005426.000.00.00.H62

II

Lĩnh vực: Quản lý giá

3

2.002217.000.00.00.H62

III
4

Quyết định điều chuyển tài sản công

x

Quyết định thanh lý tài sản công

Đăng ký giá của các doanh nghiệp

MỨC ĐỘ 4

x

x

Lĩnh vực: Thống kê- tin học
2.002206.000.00.00.H62

Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Tổng cộng: 04 danh mục TTHC

x

