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THÔNG BÁO 

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

Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền 

 
[[ơ 

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 27/5/2022 của UBND thành 

phố Hải Phòng 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 thành phố 

Hải Phòng, 

UBND Quận Ngô Quyền thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành 

chính bằng hình thức trực tuyến tại Bộ phận Một cửa UBND quận 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 Đơn vị/lĩnh vực Tên thủ tục 

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

2.   

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 

3.  Lĩnh vực Xây dựng Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ 

4.  
Lĩnh vực Lao động - TB và 

Xã hội 

Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng phí cho đối tượng 

bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường 

xuyên tại cộng đồng) 

5.  
Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu 

tư 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 

6.   
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh 

doanh 

7.   Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

8.   Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

9.   Thủ tục đăng ký hợp tác xã 

10.  Lĩnh vực Nội vụ 

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên 

đề 
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STT Đơn vị/lĩnh vực Tên thủ tục 

11.   

Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính 

trị 

12.   Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 

13.   
Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, làng, khu phố văn 

hóa 

14.   
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 

15.   Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 

16.   Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến 

17.   
Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện về thành tích đột xuất 

18.  Lĩnh vực Văn hóa Thể thao Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa 

19.   
Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng 

năm 

20.   Công nhận “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” 

21.   
Công nhận lại “Phường đạt chuẩn văn minh đô 

thị” 
 

UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, công chức, viên 

chức trực tại Bộ phận Một cửa của UBND quận và Đoàn Thanh niên cơ quan 

UBND quận 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 quận để công dân, tổ chức biết và thực hiện. 

UBND Quận Ngô Quyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, 

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

Nơi nhận: 
- CT, PCT UBND quận Đ.V.K; 

- Các phòng, ban chuyên môn; 

- UBND các phường; 

- Cổng thông tin điện tử quận; 

- Niêm yết tại Bộ phận Một cửa quận; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Phương Thanh 
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