
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG NAM SƠN 
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

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

THÔNG BÁO 

 về việc khuyến khích nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và đăng ký  

nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ  

bưu chính công ích trên địa bàn phường Nam Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của Uỷ ban nhân 

dân Thành phố hải Phòng về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 4. Ủy ban nhân dân phường thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công thành phố Hải Phòng; đồng thời nhằm hạn chế việc cá nhân, 

tổ chức tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở Uỷ ban nhân dân phường để thực 

hiện giải quyết thủ tục hành chính.  

Uỷ ban nhân dân phường Nam Sơn thông báo như sau: 

1.Khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và 

đăng ký nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích.            

 Công dân truy cập trên Cổng dịch vụ công thành phố Hải Phòng theo địa 

chỉ http://dichvucong.haiphong.gov.vn và làm theo hướng dẫn nộp hồ sơ trực 

tuyến để đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

     Khi đăng ký giải quyết TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân 

sẽ nhận được tin nhắn tự động, thông báo kết quả giải quyết qua số điện thoại di 

động và thư điện tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến. 

2.Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa phường: 

+Địa chỉ: Số 704 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, Kiến An. 

+Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Giờ hành chính các ngày làm việc 

trong tuần. (bắt đầu từ ngày 03/10/2022 ) 

http://dichvucong.haiphong.gov.vn/


Ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần chỉ nhận và hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực 

tuyến. 

3. Hướng dẫn kê khai, chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính 

1. Cán bộ, công chức chuyên trách tại phòng một cửa phối hợp Đoàn thanh 

niên, các ban ngành đoàn thể hướng dẫn công dân liên hệ công việc tại Bộ phận 

Một cửa phường: 

a) Các hồ sơ, giấy tờ mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi giải quyết thủ tục hành 

chính; 

b) Quy trình, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính; 

c) Mức và cách thức nộp thuế, phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác 

(nếu có); 

d) Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành 

chính khi tổ chức, cá nhân yêu cầu theo quy định pháp luật. 

Nội dung hướng dẫn phải bảo đảm chính xác, đầy đủ, cụ thể theo văn bản quy 

phạm pháp luật đang có hiệu lực, quyết định công bố thủ tục hành chính của cơ 

quan có thẩm quyền công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 

và công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính. 

Uỷ ban nhân dân thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân trên 

địa bàn phường phối hợp thực hiện. 

Nơi nhận: 

- thành viên tổ; 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hiếu Chinh 
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