
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHƯỜNG HÒA THUẬN Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /TB-UBND Hòa Thuận, ngày       tháng 6 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến và trả hồ sơ trực tuyến trước hạn 

đối với các thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến 

 

Căn cứ công văn số 237/CNTT-PM&CSDL ngày 25 tháng 5 năm 2022 

của Cục công nghệ thông tin Bộ Tư pháp về hướng dẫn sử dụng một số chức 

năng trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch; 

Căn cứ Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân phường Hòa Thuận về Thực hiện mô hình cải cách hành chính 

“Hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến và trả hồ sơ trực tuyến trước hạn”; 

Để nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân. Đồng 

thời phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính mang lại sự hài lòng 

cho người dân. Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận thực hiện hỗ trợ nộp hồ sơ 

trực tuyến và trả hồ sơ trực tuyến trước hạn đối với các thủ tục hành chính được 

cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. 

Riêng thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch được áp dụng trên phạm vi 

toàn quốc (không phụ thuộc vào nơi thường trú hoặc tạm trú). Nếu thủ tục hành 

chính này được nộp trực tuyến sẽ được trả kết quả ngay sau khi cán bộ tiếp nhận 

kiểm tra hợp lệ và đảm bảo theo quy định. 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận khuyến khích tổ chức, cá nhân thực 

hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục được cung cấp trực tuyến để được 

trả kết quả trước hạn. 

Cổng thông tin dịch vụ công: https://dichvucong.dongthap.gov.vn 

Điện thoại hỗ trợ: 02773.851.555 

Ủy ban nhân dân phường Hòa Thuận thông báo đến tổ chức, cá nhân 

thực hiện thủ tục hành chính được biết./. 

 
 

Nơi nhận : TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
- UBND Thành phố;   CHỦ TỊCH  
- Phòng Nội vụ TPCL;   
- TT Đảng ủy, TT HĐND Phường;  
- CT và các PCT UBND Phường;  

- MTTQ, các TC CTXH Phường;  
- BND 5 khóm;  
- Lưu: VT. Ngô Hữu Phước 
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