UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Số: 76 /UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 9 năm 2017

V/v thực hiện quy định về tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả giải quyết
TTHC qua DV bưu chính công ích

Kính gửi:
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà
Bình tại Công văn số 9510/VPCP-KSTT ngày 07/9/2017 về thi hành Quyết định số
45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công
ích (xem văn bản trên Cổng TTĐT Chính phủ), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh yêu
cầu:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã,
thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Tỉnh tại Công
văn số 05/UBND-TTHCC ngày 23/5/2017 về việc triển khai thực hiện Quy định
về tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
công ích và Công văn số 797/VPUBND-KGVX ngày 26/7/2017 về việc thực
hiện Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng
thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi với nhiều hình thức
về chủ trương tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua
dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, công dân biết, sử dụng dịch vụ.
2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Văn phòng Uỷ
ban nhân dân Tỉnh theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện và tổng hợp,
báo cáo Uỷ ban nhân dân Tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- Phòng VXKG;
- Cổng TTĐT Tỉnh;
- Bưu điện tỉnh Đồng Tháp;
- Lưu: VT, TTHCC (A).
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