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THÔNG BÁO
Thực hiện thủ tục hành chính theo hình thức dịch vụ công trực tuyến

mức độ 3 trên địa bàn xã Đức Chính

Thực hiện Công văn số 152/VP-NC-KSTTHC ngày 17/3/2022 của Văn phòng 
UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông và giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Thực hiện Công văn số  Số: 196/UBND-VP ngày 19 tháng 3 năm 2022 của 
UBND huyện Cẩm Giàng về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện 
tử.

UBND xã Đức chính thông báo như sau:

Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2022 UBND xã Đức chính tổ chức tiếp nhận hồ sơ 
theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (gửi hồ sơ qua mạng không cần phải 
đến nộp hồ sơ, chỉ cần mang giấy tờ gốc đến đối chiếu và nhận kết quả khi có thông báo 
của UBND xã). Vậy UBND xã thông báo để các quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân  được 
biết. Để nộp được hồ sơ cần thực hiện các bước như sau:

- Bước 1: Truy cấp Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hải Dương 
( https://dichvucong.haiduong.gov.vn/ ), thực hiện đăng ký tài khoản và đăng nhập 
thành công.

- Bước 2: Tại màn hình chính chọn thẻ “dịch vụ công” -> Điền tên cơ quan thực 
hiện (vd: UBND xã Đức Chính) -> Chọn  “mức độ”  -> Chọn lĩnh vực cần giải quyết -> 
Nhấn tìm kiếm

-Bước 3: Tại tên thủ tục hành chính nhấn chọn “ Chi tiết” để biết thêm thông tin 
về thủ tục hành chính hoặc chọn “ Nộp hồ sơ” để bắt đầu quá trình nhập và gửi thông 
tin hồ sơ trực tuyến

-Bước 4: Khai báo thông tin hồ sơ; sau khi nhấn chọn “ Nộp hồ sơ” điền đầy đủ 
thông tin cần thiết của hồ sơ -> Chọn nội dung nhận kết quả của thủ tục hành chính -> 
Tái bản scane( ký số/ bản scane màu các giấy tờ có liên quan theo thành phần hồ sơ tại 
nút “tải tệp lên”.

- Bước 5: Sau khi điền đầy đủ kiểm tra thông tin và nhấn “ Nộp hồ sơ”./.

https://dichvucong.haiduong.gov.vn/


Hiện nay, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến yêu cầu giải quyết thủ tục hành 
chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã, cán bộ, công chức trực tại Bộ 
phận Một cửa hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức, công dân scan hoặc chụp ảnh các văn bản, 
giấy tờ và thực hiện đăng nhập vào địa chỉ https://dichvucong.haiduong.gov.vn và thực 
hiện thao tác nộp hồ sơ trực tuyến trên hệ thống phần mềm để tổ chức, công dân tiếp 
cận và làm quen với việc ứng dụng phần mềm trong các lần giao dịch sau.

Vậy, UBND xã thông báo để công dân, tổ chức và doanh nghiệp được biết.Trong 
quá trình thực hiện số hóa hồ sơ và giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, UBND xã Đức Chính rất mong nhận được các ý kiến đóng góp, xây dựng 
của công dân, tổ chức và doanh nghiệp để hoạt động có chiều sâu và ngày càng hiệu 
quả./.

Nơi nhận:
 - TT Đảng ủy, TT HĐND, LĐ UBND ;
 - Ban BT cổng thông TĐ đăng tin;
 - Đài TT thông báo;
 - L-u VP.
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