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THÔNG BÁO 

Thủ tục hành chính thí điểm thực hiện bằng hình thức  

chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 02 ngày cuối tuần (thứ năm, thứ sáu)  

 

Căn cứ Kế hoạch số 7888/KH-UBND ngày 02/8/2022 của UBND huyện về 

việc thực hiện đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao tỷ lệ hồ sơ 

trực tuyến, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số ICT Index trên 

địa bàn huyện; 

Nay, UBND xã Tam Phước thông báo Thủ tục hành chính thí điểm thực hiện 

bằng hình thức chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến 02 ngày cuối tuần (thứ năm, thứ 

sáu), cụ thể như sau: 

Số 

TT 

Cơ quan 

phụ trách 
Tên thủ tục hành chính 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Bộ phận 

Tiếp nhận 

và Trả kết 

quả 

Thủ tục Đăng ký kết hôn 

Kể từ 

ngày 

01/10/2022 

2 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 

nhân 

3 

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký 

khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

 

UBND xã Tam Phước thông báo đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã 

được biết và thực hiện theo quy định./ 

 
Nơi nhận: 
- TTr Đảng ủy, HĐND xã (thay b/c); 

- CT, PCT UBND xã; 

- UBMTTQVN xã, các Hội, Đoàn thể xã; 

- Bộ phận TN&TKQ xã (thực hiện); 

- Toàn thể CBCC xã; 

- 06 Ban ấp; 33 Tổ Dân cư 

- Công chức VH-XH (thông báo trên đài); 

- Ban biên tập trang thông tin điện tử xã (đăng tin); 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Ngọc Nhân 
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