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      Số:  458  /TB-UBND                        Hàm Thuận Bắc, ngày  14  tháng 9 năm 2022 

       
THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh 

 
 

Dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu quan trọng trong cải cách 

hành chính nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử. Nhằm triển khai dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 một cách đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo chất lượng, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân giảm bớt chi phí thực hiện; giảm thời 

gian đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính hiện nay. 

UBND huyện Hàm Thuận Bắc thông báo đến các cá nhân, hộ gia đình danh mục 

TTHC của UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã được cung ứng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cụ thể, như sau: 

(Có phụ lục kèm theo) 

Các tài liệu hướng dẫn được đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử 

của UBND huyện Hàm Thuận Bắc: hamthuanbac.binhthuan.gov.vn/Chuyên mục 

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với các 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ 

công của tỉnh, đề nghị truy cập vào địa chỉ sau:  

- Cổng dịch vụ Công tỉnh: https://dichvucong.binhthuan.gov.vn/expway/ 

smartcloud/icloudgate/page/home.cpx 

- Cổng dịch vụ Công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-

chu.html. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Bộ phận Một cửa huyện Hàm Thuận Bắc: Số 

320 đường 08/4, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; điện 

thoại: 0252.3865634 (Ô số 1) để được hướng dẫn cụ thể./ 
 

Nơi nhận:                                              
- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Chánh, Phó Văn phòng;               
- Lưu: VT,Hiền.  

 CHỦ TỊCH 

  

  
 
 

 

 
Nguyễn Ngọc Thạch 
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