
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG TÂN GIANG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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V/v tăng thời gian hoạt động của 

mô hình “Tổ dân phố điện tử”  

 

            Tân Giang, ngày   03 tháng 9   năm 2019 

 

 Kính gửi:  

              - UBMTTQ và các đoàn thể phường Tân Giang; 

   - Bí thư chi bộ kiêm trưởng ban CTMT, tổ trưởng các tổ dân phố; 

 

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND thành 

phố Hà Tĩnh về việc xây dựng thí điểm mô hình “Tổ dân phố điện tử” tại thành 

phố Hà Tĩnh. UBND phường Tân Giang xây dựng mô hình tổ dân phố điện tử tại 

tổ dân phố 12 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận, sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngay tại khu dân cư, giảm thiểu áp lực thực hiện 

Thủ tục hành chính tại chính quyền, nâng cao tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. 

Tuy nhiên, qua 3 tháng triển khai mô hình “Tổ dân phố điện tử” tại TDP12 còn 

nhiều hạn chế và chưa đạt kết quả theo Kế hoạch. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế 

này do nhiều nguyên nhân nhưng quan trọng do công tác tuyên truyên chưa 

thường xuyên, nhân dân chưa biết để đến giao dịch; lịch làm việc tổ dân phố điện 

tử còn trùng với giờ làm việc của một bộ phận nhân dân (từ thứ 2 đến thứ 6)... 

Để mô hình “Tổ dân phố điện tử” hoạt động hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân tiếp cận mô hình, trong thời gian tới, ngoài thời gian hoạt động từ 

thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, UBND phường Tân Giang tăng thêm thời gian hoạt 

động của mô hình “tổ dân phố điện tử” 01 buổi vào sáng thứ 7 hàng tuần, bắt 

đầu từ ngày 07/9/2019. Tại mô hình “tổ dân phố điện tử”, người dân trên địa bàn 

phường sẽ được đội ngũ tổ một cửa, một cửa liên thông của phường, tổ dịch vụ 

công trực tuyến, tổ xung kích đoàn thanh niên hướng dẫn và giải quyết các thủ tục 

hành chính (đặc biệt là các thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

như: thủ tục hành chính khai sinh, khai tử, cấp bản sao hộ tịch, cấp giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân....) 

Nhận được công văn này đề nghị UBMTTQ, các đoàn thể, trạm truyền 

thanh, các tổ dân phố tăng cường công tác tuyên truyền, thông báo rộng rãi đế 

nhân dân biết và đến với mô hình “Tổ dân phố điện tử” tại nhà văn hóa TDP12./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Phòng VHTT thành phố; 

- Lưu: VT, VH. 

- Gửi: bản điện tử. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Quang Hiếu 
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