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Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- Bưu điện huyện Bắc Sơn, các điểm bưu điện xã; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Văn bản số 1138/STTTT-BCVT ngày 19/8/2019 của Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện thông báo kết luận số 

463/UBND tại Hội nghị Sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. 

 Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg như: Các hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích; yêu cầu của việc vận chuyển, phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính; quy định hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên truyền, 

phổ biến những lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong công tác cải cách hành chính của các cơ 

quan nhà nước, chính quyền địa phương. 

3. Các hình thức tuyên truyền: 

- Thông tin, tuyên truyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã. Bộ 

phận một cửa của huyện, cấp xã trực tiếp hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân biết 

đến cách thức tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích và có thể nhận kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích do Bưu điện cung cấp, trả tận tay cho 

người dân, tổ chức mà không phải đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

huyện, xã để nhận, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, thuận tiện, dễ sử dụng.  

- Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện; tuyên truyền tại các điểm 

Bưu điện huyện, xã; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của huyện, 
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xã; tuyên truyền bằng xe lưu động; tuyên truyền cổ động trực quan,…; tuyên truyền 

qua các buổi họp cơ quan, đơn vị, các cuộc họp thôn, khối phố;… 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Tuấn 
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