Chiu ngày 3/11/2017, UBND xã Hòa Nhn t chc khai trng và a vào s dng "im ng dng CNTT Nông
thôn mi kiu mu" ti thôn Phc Hng Nam và "im lng ghép h tr dch v công trc tuyn mc 3, 4" ca xã. ng
chí ng Thng- Phó Bí th Huyn y, Ch tch UBND Huyn Hòa Vang tham d bui l.

Hòa Nhn khai trng im ng dng CNTT ti thôn Phc Hng Nam
Vi s h tr ca UBND huyn, xã Hòa Nhn ã trang b ti nhà vn hóa thôn Phc Hng Nam và im thc hin ng
dng CNTT ti UBND xã vi y c s vt cht nh máy tính, máy in, máy scan, h thng wifi min phí, h thng
camera an ninh, h thng loa ài c cng c, các bng thông báo, t ri, áp phích tuyên truyn và t hng dn, h
tr giúp gii quyt th tc hành chính cho công dân…ây s là ni giúp ngi dân tip cn vi CNTT mt cách
nhanh chóng, d dàng và hiu qu, to s hài lòng và tin tng ca ngi dân vào chính quyn, gim thi gian i li.
Ngi dân có th ti nhà np h s trc tuyn, góp phn tng bc vào vic xây dng công dân in t, thành ph thông
minh. Phát biu ch o ti bui l khai trng "im ng dng CNTT", Ch tch UBND huyn Hòa Vang ng Thng
ngh: "UBND huyn xác nh trng tâm CCHC ca huyn là to thun tin cho ngi dân trong gii quyt TTHC và
bc t phá là xây dng thí im im lng ghép h tr dch v công trc tuyn mc 3, 4 ti các xã: Hòa Phc, Hòa
Liên và "ng dng công ngh thông tin nông thôn mi kiu mu" ti mt s thôn, trong ó có xã Hòa Nhn. Vì
vy, Hòa Nhn cn tn dng ngun lc, quyt tâm a vào hot ng chính thc mô hình "im lng ghép h tr dch v
công trc tuyn mc 3, 4". Dp này, Ch tch UBND Huyn Hòa Vang ã trao giy chng nhn c s iu kin an
toàn thc phm.
tip tc trin khai cung cp thêm nhiu dch v công trc tuyn, nm 2017 xã Hòa Nhn trin khai 06 dch v gm:
ng kí khai t, ng kí li khai t, ng kí kt hôn, xác nh tình trng t ai, xác nhn h s cp s u ãi giáo dc - ào to,
ng kí thành lp nhóm tr, lp mu giáo c lp, t thc ngoài 02 th tc cp giy xác nhn tình trng hôn nhân và cp
bn sao các giy t h tch ã cung cp nm 2016.
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