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THÔNG BÁO 

 Về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại Bộ phận Một cửa 

Ủy ban Nhân dân phường Cầu Tre 

 

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 06/6/2022 của Ủy ban Nhân 

dân Quận Ngô Quyền về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng 

cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giảm tỷ lệ hồ sơ quá hạn trong cơ quan Nhà nước 

thuộc Quận Ngô Quyền, 

Ủy ban Nhân dân phường Cầu Tre thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thủ 

tục hành chính bằng hình thức trực tuyến tại Bộ phận Một cửa Ủy ban Nhân dân 

phường như sau: 

1. Ngày ưu tiên tiếp nhận hồ sơ trực tuyến: 

Thí điểm ưu tiên ngày Thứ Năm và Thứ Sáu hằng tuần ưu tiên tiếp nhận 

hồ sơ trực tuyến. 

2. Danh mục thủ tục hành chính thí điểm thực hiện ưu tiên bằng hình 

thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, gồm các thủ tục hành chính là: 

STT Lĩnh vực Tên Thủ tục hành chính 

1 Lĩnh vực Tư pháp - Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

2 Lĩnh vực Tư pháp - Đăng ký khai sinh 

3 Lĩnh vực Tư pháp - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

4 Lĩnh vực Tư pháp - Đăng ký kết hôn 

5 Lĩnh vực Tư pháp - Đăng ký khai tử 

6 Lĩnh vực Tư pháp 

- Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

7 Lĩnh vực Tư pháp 
- Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản 
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Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu các bộ phận chuyên môn, công chức, 

trực tại Bộ phận Một cửa của UBND phường và Chi Đoàn cơ quan Ủy ban Nhân 

dân phường có trách nhiệm hướng dẫn công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến 

qua Cổng Dịch vụ công thành phố hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo thời 

gian thông báo trên. 

Thông báo này được niêm yết công khai tại Bộ phận Một cửa, Cổng thông 

tin điện tử phường để công dân, tổ chức biết và thực hiện. 

 Ủy ban Nhân dân  phường Cầu Tre  yêu cầu các bộ phận chuyên mô, cán bộ, 

công chức, có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung Thông báo này./. 

   Nơi nhận:  
- CT, PCT UBND phường; 

- Đoàn Thanh niên CSHCM phường; 

- CBCC phường; 

- Lưu: VT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Chiến Vương 
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