HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG BÌNH TÂN CÔNG DÂN SỐ

•

•

Hướng dẫn cài ứng dụng cho iOS
•

Cách 1: Vào kho ứng dụng App store nhập từ khóa “Bình Tân công dân số” để cài
đặt ứng dụng

•

Cách 2: Quét mã QR bên dưới để tải ứng dụng

Hướng dẫn cài ứng dụng cho Android
•

Cách 1: Vào kho ứng dụng google Play nhập từ khóa “Bình Tân công dân số” để
cài đặt ứng dụng

•

Cách 2: quét mã QR bên dưới để tải ứng dụng

GIỚI THIỆU CHỨC NĂNG CỦA ỨNG DỤNG BÌNH TÂN CÔNG DÂN SỐ

Thủ tục hành chính: Giúp người dân tra cứu thông tin về thủ tục hành chính
của Quận

Tra cứu hồ sơ: Giúp người dân tra cứu về tình hình xử lý hồ sơ của cơ quan
chính quyền thông qua số biên nhận hoặc mã tra cứu hồ sơ người dân đã nộp.

Tra cứu quy hoạch: giúp người dân tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất
trên thửa đất tương ứng

Nộp hồ sơ kinh doanh: Giúp người dân có thể nộp hồ sơ kinh doanh trực
tuyến thông qua thiết bị di động

Nộp hồ sơ y tế: Giúp người dân có thể nộp hồ sơ Y tế trực tuyến thông qua
thiết bị di động

Trật tự đô thị: Giúp người dân gửi các góp ý về sai phạm hành chính trên
địa bàn đến cơ quan chức năng để yêu cầu giải quyết và theo dõi kết quả trực tiếp trên
thiết bị di động

Cổng thông tin điện tử của quận Bình Tân

Thông báo: giúp người dân nhận các thông tin từ chính quyền thông qua
ứng dụng Bình Tân công dân số trên thiết bị thông minh.

