
 

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN 

    HUYỆN TUY PHONG 

    Số:  485  /UBND-TH 

V/v đẩy mạnh th c hi n dịch vụ 

Bưu chính công ích theo Quyết  

định số 45/2016/QĐ-TTg của     

Thủ tướng Chính phủ. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Tuy Phong, ngày 07 tháng  3  năm 2023 

 

 

                    Kính gửi: 

                                         - Các cơ quan chuyên môn; 

                                   - UBND các xã, thị  trấn; 

                        - Bưu đi n Tuy Phong. 

 

Th c hi n Công văn số 569/UBND-NCKSTT C ng y 28/02/2023 của 

UBND tỉnh về vi c đẩy mạnh th c hi n dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) theo 

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ng y 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chủ 

tịch UBND huy n đề nghị Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc huy n, Giám 

đốc Bưu đi n Tuy Phong v  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, triển khai th c hi n 

các nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện (Bộ phận Một cửa):  

- Thường xuyên quán tri t đến công chức, viên chức l m vi c tại Bộ phận 

Một cửa th c hi n nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về vi c triển khai tiếp 

nhận hồ sơ v  trả kết quả giải quyết TT C qua dịch vụ Bưu chính công ích theo 

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ng y 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, gắn 

với vi c th c hi n Dịch vụ công tr c tuyến theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP 

ng y 24/6/2022 của Chính phủ. 

- Phối hợp Bưu đi n Tuy Phong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến 

khích sử dụng dịch vụ BCCI và Dịch vụ công tr c tuyến trong tiếp nhận hồ sơ v  

trả kết quả giải quyết TT C đối với cá nhân, tổ chức v  doanh nghi p bằng nhiều 

hình thức; trong đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, 

đơn vị v  các tổ chức, doanh nghi p phải tiên phong, gương mẫu đi đầu sử dụng 

dịch vụ BCCI, Dịch vụ công tr c tuyến trong vi c nộp hồ sơ v  nhận kết quả giải 

quyết TT C. 

- Nghiên cứu v  triển khai các giải pháp đẩy mạnh vi c sử dụng dịch vụ 

BCCI, Dịch vụ công tr c tuyến trong vi c nộp hồ sơ v  nhận kết quả giải quyết 

TT C bằng cách bố trí công chức, viên chức, l c lượng đo n viên thanh niên… tại 

Bộ phận Một cửa để tư vấn, hướng dẫn v  hỗ trợ người dân cách thức nộp hồ sơ 

tr c tuyến v  cách thức nhận hồ sơ tại nh  thông qua dịch vụ BCCI. 

- Thường xuyên r  soát các TT C đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố 

tiếp nhận hồ sơ v  trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI, phối hợp với Bưu đi n 

Tuy Phong th c hi n đảm bảo 100% các TT C được triển khai trong th c tế. 

- Thường xuyên phối hợp với Bưu đi n tổ chức tập huấn về nghi p vụ, quy 

trình tiếp nhận, giải quyết v  trả kết quả giải quyết TT C cho nhân viên Bưu đi n. 

 

 

 



 

 

- Chỉ đạo Bộ phận Một cửa nghiêm túc th c hi n vi c luân chuyển hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết TT C qua dịch vụ BCCI theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông 

báo số 175/TB-UBND ngày 28/6/2019. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

- Tăng cường chỉ đạo th c hi n niêm yết công khai danh mục TT C triển 

khai tiếp nhận hồ sơ v  trả kết quả giải quyết qua dịch vụ BCCI  (niêm yết tại Bộ 

phận Một cửa, trụ sở thôn, khu phố).  

- Chỉ đạo cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa nghiêm túc th c hi n vi c 

luân chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết TT C qua dịch vụ BCCI theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Thông báo số 175/TB-UBND ngày 28/6/2019 (nhất là các xã, thị 

trấn: Phan Rí Cửa, Liên Hương, Bình Thạnh, Hòa Minh và Phan Dũng).  

3. Bưu điện Tuy Phong: 

- Tăng cường công tác đ o tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, 

người lao động trong vi c hỗ trợ người dân, doanh nghi p th c hi n TT C trên 

môi trường đi n tử v  tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả TT C đảm bảo theo qui 

định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ng y 19/10/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Tổ chức r  soát, nâng cao chất lượng dịch vụ, triển khai nghiêm túc các 

hợp đồng dịch vụ đã ký kết với các cơ quan, đơn vị v  địa phương trong vi c th c 

hi n dịch vụ BCCI đảm bảo chính xác, đúng thời hạn. Trong đó, cần lưu ý khắc 

phục các hạn chế trong vi c th c hi n dịch vụ BCCI như: nhận v  luân chuyển hồ 

sơ không theo khung giờ đã ký kết l m trễ thời gian giải quyết TTHC, l m thất lạc  

hồ sơ giải quyết TT C… 

- Th c hi n nghiêm túc vi c cung cấp thông tin về hồ sơ, kết quả giải quyết 

TT C; vi c cung ứng dịch vụ phải được bảo đảm an ninh, an to n theo qui định 

của pháp luật về bưu chính. 

- Nghiên cứu, đề xuất các dịch vụ bưu chính chuyển phát cũng như mức 

cước phù hợp khi người dân sử dụng dịch vụ BCCI; quan tâm triển khai hỗ trợ 

người dân cách thức nộp hồ sơ tr c tuyến và nhận hồ sơ tại nh  thông qua dịch vụ 

BCCI. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị v  Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

quan tâm, phối hợp triển khai th c hi n tốt các nội dung nêu trên./. 

      

Nơi nhận:                                                                             CHỦ  TỊCH  
- Như trên;         
 

- Trung tâm VHTT&TTTH; 

- Trang Thông tin đi n tử huy n;                                                                             

- BP Một cửa huy n; 

- Lưu: VT,kstthc.     
             

           Nguy n Trung Trực
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