
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN TỨ KỲ

Số:         /HĐND-VP
Về việc hướng dẫn cài đặt,
sử dụng phần mềm phục vụ

Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng 6 năm 2022

        Kính gửi:
- Các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XX;
- Các đại biểu khách mời tham dự Kỳ họp thứ 5
  HĐND huyện, khóa XX;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Tại Kỳ họp thứ 5 - Kỳ họp thường kỳ giữa năm của HĐND huyện, theo 
tinh thần đổi mới, Thường trực HĐND huyện tiếp tục thử nghiệm tổ chức “Kỳ 
họp không giấy” trên cơ sở ứng dụng phần mềm "Họp Hải Dương" thay thế 
phần mềm cũ “Họp thông minh”. Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo 
Kỳ họp diễn ra thành công, tốt đẹp, Thường trực HĐND huyện đề nghị các ông, 
bà đại biểu HĐND huyện, đại biểu khách mời và các bộ phận phục vụ (Văn 
phòng HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện,...) thực hiện cài đặt phần 
mềm "Họp Hải Dương" bằng APP hoặc WEB trên máy tính xách tay (Laptop) 
hoặc các thiết bị thông minh như: iPad, smartphone,... để truy cập, khai thác 
(nhận tài liệu) và sử dụng tham gia Kỳ họp, cụ thể:

I. Bước 1: Tải phần mềm

1. Đối với Web (đại biểu sử dụng máy tính xách tay)

Mở trình duyệt website google chorme (hoặc trình duyệt website khác) - 
gõ dòng lệnh https://hethonghop.haiduong.gov.vn, sau đó bấm enter, máy tính 
sẽ hiện giao diện đăng nhập vào hệ thống.

(hình minh họa)
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2. Đối với APP (đại biểu sử dụng thiết bị thông minh)

Mở App Store (đối với hệ điều hành iOS) hoặc CH Play (đối với hệ điều 
hành Android), tìm kiếm ứng dụng "Hop Hai Duong" (không viết liền) và thực 
hiện cài đặt. 

II. Bước 2: Đăng nhập tài khoản

1. Đối với các đại biểu HĐND huyện:

Gõ tên đăng nhập của mình vào ô tài khoản (Tên đăng nhập là: họ, tên 
đệm, tên viết thường, viết liền, không dấu và thêm chữ tk sau cùng).

Ví dụ: Đại biểu NGUYỄN VĂN THẮNG, thì gõ tên đăng nhập vào ô tài 
khoản như sau: nguyenvanthangtk  

Đại biểu Phạm Văn Chiến, thì gõ tên đăng nhập vào ô tài khoản như sau: 
phamvanchientk  

2. Đối với các đại biểu khách mời:

Gõ tên đăng nhập vào ô tài khoản là: khachmoihdndtk

3. Đối với các bộ phận phục vụ

Gõ tên đăng nhập vào ô tài khoản là: vphdndtk

III. Bước 3: Nhập mật khẩu: 123456 và bấm đăng nhập. 

IV. Bước 4: Thao tác lấy tài liệu: Vào mục “CHƯƠNG TRÌNH TÀI LIỆU” 
trên giao diện của phần mềm “Hop Hai Duong” để xem, tải tài liệu Kỳ họp.
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Quá trình cài đặt, khai thác, sử dụng, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các 
đại biểu chủ động liên hệ ông Nguyễn Văn Bình, Chuyên viên Văn phòng 
Huyện ủy, số ĐT: 0912.417.727 hoặc bà Phạm Thị Dung, Chuyên viên Văn 
phòng HĐND&UBND huyện, số ĐT: 0366.508.237, để được hỗ trợ kỹ thuật.

Đề nghị các ông, bà đại biểu HĐND huyện khóa XX; các đại biểu khách 
mời tham dự kỳ họp HĐND huyện và các bộ phận phục vụ (Văn phòng 
HĐND&UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện,...) quan tâm thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Trường
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