Hướng dẫn tra cứu văn bản trên Trang thông tin điện tử huyện Châu Thành
Bước 1: Nhập địa chỉ: http://chauthanh.haugiang.gov.vn tại Mục 1 - Hình 1
Bước 2: Nhập vào một trong các loại văn bản (ví dụ chọn Giấy mời trên
trang thông tin điện tử huyện) tại Mục 2 - Hình 1 để truy cập vào trang Văn bản
chỉ đạo điều hành (Hình 2).

1. Chathanh.haugiang.gov.vn

2. Nhập vào Một trong các loại văn
bản dưới đây (ví dụ: Giấy mời)

(Hình 1)
Trang Văn bản chỉ đạo điều hành (Hình 2)

1. Chọn Công văn UBND

2. Chọn Công văn 853/UBND

Hình 2

Bước 3: Tại trang Văn bản chỉ đạo điều hành (Hình 3) ta nhấp chọn loại
văn bản cần xem (ví dụ nhấp chọn Công văn 853/UBND)
Bước 4: Chọn Lưu tập tin (Hình 3)

Hình 3

Bước 5: Di chuyển đến Văn bản vừa lưu bằng cách nhấp chọn theo thứ tự
Hình 4
1. Nhấp chọn dấu mũi tên

2. Nhấp chọn hình quyển cập

Hình 4

Bước 6: Thay thế chữ DOC thành chữ PDF theo hình 5

Thay đổi chữ doc thành chữ pdf
kết quả ta được tập tin
855_UBND(2).pdf

HÌnh 5

Bước 7: Mở tập tin 855_UBND(2).pdf để xem văn bản đã được ký số
* Lưu ý: đối với một số máy tính không hiển thị phần mở rộng (DOC hoặc
PDF) ta thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Mở hộp thoại Folder Options bằng cách:
* Trong Windows XP: Mở Windows Explorer (hoặc mở My Computer), trên
thanh công cụ click Tools --> Folder Options

* Trong Windows 7: Mở Computer --> Organizie --> Folder and search
options

Bước 2: Trong hộp thoại Folder Options --> chọn Tab View --> bỏ chọn ở dòng
"Hide extansions for file types" để hiển thị phần mở rộng của các file trong máy
tính -->OK để lưu lại thiết lập.

Phần mở rộng của các file đã được hiển thị như hình dưới.

Sau khi phần mở rộng (hay còn gọi là định dạng file) được hiển thị, bạn có thể tùy
ý thay đổi định dạng này để sử dụng phù hợp với phần mềm mà mình mong muốn.
Hoặc thêm định dạng file nếu file đó khi download về máy tính bị mất định dạng

