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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 1515/UBND-VHTT 

 
Cao Lộc,  ngày 09 tháng 8 năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Thông báo 
 số 436/TB-UBND ngày 02/8/2019  
        của UBND tỉnh Lạng Sơn 

 
                Kính gửi:  
                       - Các phòng, ban, ngành huyện; 
               - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 
              - UBND các xã, thị trấn; 
              - Bưu điện Cao Lộc, Bưu điện Đồng Đăng; 
              - Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã. 

 

Thực hiện Thông báo số 436/TB-UBND ngày 02/8/2019 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Lạng Sơn về kết luận của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết 03 năm triển khai thực hiện 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 (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công 
ích (BCCI).   

Để việc tiếp nhận hồ sơ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu ngày càng đơn giản 
hóa và thuận tiện, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các 
xã, thị trấn thực hiện như sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng. 
Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện đến người dân, 
tổ chức và doanh nghiệp, đặc biệt là đối tượng học sinh sinh viên, công nhân lao 
động và quan tâm đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa.  

2. Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, 
ngành rà soát lại danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện qua BCCI (Quyết 
định số 783/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 của UBND tỉnh), chọn lọc các TTHC có 
phát sinh hồ sơ nhiều, đơn giản, dễ thực hiện để đưa ra thực hiện qua dịch vụ 
BCCI. 

3. Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện ban hành Bộ tiêu chí xác định 
Chỉ số CCHC áp dụng cho việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành 
chính (CCHC) hằng năm đối với các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn; 
trong đó, nghiên cứu cách chấm điểm theo thang điểm và đúng mức yêu cầu của 
Bộ Nội vụ chấm cho các bộ, ngành và các địa phương. 

4. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã hướng dẫn người 
dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ BCCI, phát tờ rơi cho người dân đến 
thực hiện TTHC. Phấn đấu cuối năm 2019 đạt tỷ lệ tối thiểu 50% số TTHC được 
công bố thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua BCCI có phát sinh hồ sơ tiếp nhận và 
trả kết quả qua dịch vụ BCCI; đảm bảo tỷ lệ tối thiểu 15% số lượng hồ sơ được 
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thực hiện tiếp nhận qua dịch vụ BCCI và tối thiểu 20% số lượng hồ sơ được trả 
qua dịch vụ BCCI (theo mức tối thiểu trong Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách 
hành chính do Bộ Nội vụ ban hành). Thực hiện niêm yết Danh mục TTHC thực 
hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI tại Bộ phận Tiếp 
nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. Cập nhật đầy đủ và chính xác thông tin về 
TTHC công bố công khai trên Trang thông tin điện tử để tổ chức, cá nhân và nhân 
viên bưu điện thuận lợi trong việc tìm hiểu thông tin, hướng dẫn khi thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI.  

5. Bưu điện Cao Lộc và Bưu điện Đồng Đăng chủ động tham gia các Hội 
nghị tập huấn cho nhân viên bưu điện trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết TTHC qua dịch vụ BCCI nhằm đảm bảo an ninh, an toàn và hiệu quả, thuận 
tiện, phục vụ tốt nhất yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Thực hiện niêm yết 
Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
BCCI tại tất cả các điểm phục vụ (Bưu cục cấp 1, 2, 3, Điểm bưu điện văn hóa xã). 
Tích cực phối hợp với Trung tâm phục vụ Hành chính công, Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả cấp huyện, cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hiệu quả sử dụng 
dịch vụ BCCI trong tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC, tạo niềm tin cho cá 
nhân, tổ chức khi đến với dịch vụ BCCI.  

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, 
tăng tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, từ đó góp phần 
tăng tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết qua qua dịch vụ BCCI, góp phần 
đẩy mạnh cải cách hành chính nói chung. 

UBND huyện đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 
trấn, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã, Bưu điện Cao Lộc và 
Bưu điện Đồng Đăng nghiêm túc trển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CPVP; 
- Trang Thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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