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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:     /QĐ-UBND Nam Sơn, ngày    tháng 10 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Triển khai hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực  

trên địa bàn phường Nam Sơn 

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

   1.Mục đích: 

          Tuyên truyền, hướng dẫn để tổ chức, cá nhân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận 

và sử dụng các dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 và quy trình nộp hồ sơ thủ 

tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải phòng công bố triển khai. 

Tăng cường giới thiệu, hướng dẫn, triển khai các biện pháp khuyến khích 

người dân, tổ chức, doanh nghiệp tự thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến nhằm tăng 

tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của thành phố, đồng thời giảm tải việc tập trung đông 

người tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. 

  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi 

công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành 

chính để phục vụ người dân và tổ chức, các nhân trong quá trình thực hiện các 

thủ tục hành chính theo quy định.  

   2.Yêu cầu: 

    Công tác tuyên truyền đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, rộng khắp tới cơ 

quan, cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân. 

 Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần cụ thể, trực quan dễ hiểu, bám sát 

với mục tiêu, nhiệm vụ về dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 và quy trình nộp 

hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

  II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN 

CÔNG DÂN: 



         1.Thời gian: giờ hành chính các ngày trong tuần (từ thứ 2 – hết thứ 6). 

         2. Địa điểm: Phòng một cửa phường Nam Sơn. 

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẨN: 

Các quy định của pháp luật về dịch vụ hành chính công, hướng dẫn quy 

trình thực hiện nộp thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4. 

Hoạt động Tuyên truyền sẽ giới thiệu một số quy định của Pháp luật về 

dịch vụ hành chính công, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Những tiện ích 

khi nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4;  

Hướng dẫn cách thức nộp hồ sơ thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, 

trong đó sẽ giới thiệu: Các Phần mềm phục vụ việc số hóa hồ sơ để nộp; Giới 

thiệu cơ bản về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường, Cách thức nộp hồ 

sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Tạo tài khoản; tìm kiếm thông tin thủ tục 

hành chính; nộp hồ sơ, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ; quản lý hồ sơ giao 

dịch cá nhân; Cách thanh toán trực tuyến (thanh toán không dùng tiền mặt) đối 

với các thủ tục hành chính đã nộp. 

  IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

-Hoạt động của Tổ thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND phường và 

phân công của Tổ trưởng, đảm bảo mỗi buổi làm việc đều có thành viên của Tổ 

trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND phường để hướng dẫn, hỗ 

trợ cho khách hàng.  

- Nhiệm vụ của Tổ hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến: tuyên truyền, hướng dẫn, 

hỗ trợ người dân tạo tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến trên Trung tâm Dịch vụ 

hành chính công trực tuyến thành phố Hải Phồng và Cổng Dịch vụ công quốc 

gia.  

1. Công chức chuyên trách Bộ phận “Một cửa” Ủy ban nhân dân 

phường. 

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể phường trong công tác tuyên 

truyền, hướng dẫn để tổ chức, cá nhân trên địa bàn dễ dàng tiếp cận và sử dụng 



các dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 và quy trình nộp hồ sơ thủ tục hành 

chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

2. Đoàn thanh niên phường: 

- Phối hợp với công chức bộ phận 1 cửa Ủy ban phường tổ chức triển khai 

thực hiện kế hoạch phối hợp đến các chi đoàn trên địa bàn phường.  

- Tuyên truyền, hướng dẫn để tổ chức, cá nhân trên địa bàn dể dàng tiếp 

cận và sử dụng các dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 và quy trình nộp hồ sơ 

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

3.Các ban ngành đoàn thể phường: 

Phối hợp với công chức bộ phận 1 cửa, các ban ngành đoàn thể phường 

tuyên truyền trực quan tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, phát tờ rơi, tuyên 

truyền tới nhân dân trong các hội nghị của tổ dân phố. 

4.Bộ phận phát thanh: 

Tuyên truyền trên loa truyền thanh các quyết định, thông báo, kế hoạch về 

tiếp dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 và quy trình nộp hồ sơ thủ tục hành 

chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

    Trên đây là kế hoạch của Uỷ ban nhân dân phường Nam Sơn trong việc 

triển khai Triển khai hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực trên địa 

bàn phường Nam Sơn nếu có khó khăn vướng mắc báo cáo đồng chí chủ tịch 

UBND phường xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- UBND quận; 

- Thành viên tổ; 

- 9 tổ dân phố; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiếu Chinh 
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