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KẾ HOẠCH
Triển khai 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 trên địa bàn xã Tiên 
Động

Căn cứ theo 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 và 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 của UBND huyện Tứ Kỳ  năm 2022. UBND xã 
Tiên Động xây dựng kế triển khai thực cải cách hành chính về việc triển khai 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 trên địa bàn xã Tiên Động năm 2022 như sau:

I . MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích

- Nhằm sớm đạt được mục tiêu trong công tác CCHC, triển khai thực hiện 
có hiệu quả việc triển khai 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 trên địa bàn xã.

- Tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công 
chức, viên chức, người lao động triển khai 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 trên 
địa bàn xã.

2. Yêu cầu
- Hướng dẫn công dân đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến qua  

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên địa bàn xã.
II. NỘI DUNG

- Giao cho công chức Tư pháp - Hộ tịch lên kế hoạch triển khai 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 trên địa bàn xã.
      - Các bộ phận và công chức có liên quan: Đoàn thanh niên ,công chức Lao 
động TBXH, địa chính xây dựng, Tư pháp - Hộ tịch.
        - Giao cho Đoàn thanh niên trực tiếp tham gia phối hợp với bộ phận một 
cửa theo công văn của Huyện đoàn. Đoàn thanh niên thực hiện nhiệm vụ giúp 
công dân lập tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến. Sau khi công dân 



nộp hồ sơ trực tuyến xong, các bộ phận sẽ nhập vào một cửa để trả kết quả trên 
hệ thống phần mềm.
       - Thiết bị hỗ trợ cho công tác Cải cách hành chính: là 01 máy tính và 01 
máy scan , 01 bàn làm việc được đặt ở phòng một cửa của UBND xã.
       III. HÌNH THỨC THỰC HIỆN

- Đoàn thanh niên trực tiếp hỗ trợ công dân vào dịch vụ công, tạo tài 
khoản, tạo gmail. sau đó là tên đăng nhập và tài khoản tại phòng một cửa của 
UBND xã 

- Địa chỉ cổng dịch vụ công : https://dichvucong.haiduong.gov.vn
- Sau khi tạo được tài khoản cho công dân, sẽ hướng dân công dân nộp hồ 

sơ. Các bộ phận công chức có liên quan, khi nhận được hồ sơ trực  tuyến của 
công dân sẽ thực hiện bước tiếp nhận và trả kết quả.

Trên đây là kế hoạch Triển khai 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 trên địa 
bàn xã Tiên Động./.

 Nơi nhận:
- UBND huyện; (để b/c)
- Công chức chuyên môn;
- Lưu: VP UBND.

CHỦ TỊCH

                Nguyễn Văn Liệu
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