
UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HƯNG ĐẠO

Số: 48  /CV-UBND
Về việc phối hợp hỗ trợ hướng 

dẫn công dân đăng ký tài khoản và 
nộp hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                
              Hưng Đạo, ngày 09 tháng  05 năm 2022

             
                  Kính gửi: …………………………………………………………………

Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc giao chỉ tiêu hồ sơ tiếp nhận, giải quyết trực 
tuyến mức độ 3,4 cho các sở, ban, ngành, địa phương năm 2021. Thực hiện Kế 
hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của UBND xã Hưng Đạo. 

Xác định cải cách hành chính là công việc thường xuyên, liên tục, là trách 
nhiệm của cả hệ thống chính trị; nhằm sớm đạt được các mục tiêu trong công tác 
CCHC đã đề ra theo kế hoạch trong năm 2022. Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo đề 
nghị UBMTTQ và các đoàn thể chủ động sắp xếp công việc của đơn vị mình bố trí 
thời gian phối hợp hỗ trợ hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ 
trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại bộ phận một cửa UBND xã 
Hưng Đạo theo lịch cụ thể như sau:

TT Ngày trực Ngành đoàn thể Ghi chú

1 Thứ Hai Đoàn thanh niên 

2 Thứ Ba Hội Phụ nữ

3 Thứ Tư Hội Nông dân 

4 Thứ Năm Hội CCB

5 Thứ Sáu Đoàn thanh niên
Các Hội đoàn thể chủ động chọn cử người am hiểu về công nghệ thông 

tin, có khả năng hỗ trợ cho công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Thời gian trực:
 - Buổi sáng: Từ 7h00' đến 11h30'. 

- Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h00'. 

Đề nghị MTTQ và các đoàn thể phối  hợp thực hiện để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ CCHC năm 2022./.
Nơi nhận:
- TVĐU xã;
- Chủ tịch, Phó chủ tịch;
- Cán bộ, công chức;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VP UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                     CHỦ TỊCH

                  Trần Văn Năm
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