
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số: 218/STTTT-BCVT 

V/v Phối hợp triển khai thực hiện Quyết 

định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày 17 tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi:    

   - Các Sở, Ban, ngành; 

   - UBND các huyện, thành phố; 

   - Trung tâm Hành chính công tỉnh; 

   - UBND các xã, phường, thị trấn; 

   - Bưu điện tỉnh Đăk Nông. 

 

Căn cứ 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. 

Căn cứ Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết 

của các Sở, Ban, Ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk 

Nông. 

 Sở Thông tin và Truyền thông kính gửi các đơn vị phối hợp thực hiện một 

số vấn đề liên quan đến việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 1. Kết nối thông tin liên lạc giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính công ích với cơ quan có thẩm quyền 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị công khai địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư 

điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) để tổ chức, cá nhân có thể 

liên lạc trước, trong khi và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 Đề nghị Bưu điện tỉnh cung cấp danh sách (theo phụ lục đính kèm) về Sở 

Thông tin và Truyền thông công khai bổ sung danh sách các điểm phục vụ bưu 

chính có cung ứng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích trước ngày 20/3/2020. 

 2. Niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện nhận 

hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

 Các cơ quan, đơn vị niêm yết tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và 

công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) danh mục thủ tục 

hành chính không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 



công ích và thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích  

 3. Về việc khuyến nghị công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ chuyển thủ 

tục hành chính qua đường bưu chính công ích  

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến khuyến nghị công dân, tổ chức sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết\quả thủ tục hành chính qua đường bưu chính công ích nhằm hạn chế 

tập trung đông người tại Trung tâm hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa các 

cấp để phòng dịch Covid-19. 

 Để việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của 

thủ tướng chính phủ trên đại bàn tỉnh đạt hiệu quả, Sở Thông tin và Truyền thông 

kính gửi các cơ quan, đơn vị liên quan quan tâm phối hợp thực hiện.  

 Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc liên hệ Phòng Bưu chính 

Viễn thông, số điện thoại: 0261.6260205 để được phối hợp hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

Điểm triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua đường bưu chính công ích 

(Kèm theo Công văn số: 218/STTTT-BCVT ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Tên điển phục vụ Địa chỉ Số điện thoại Ghi chú 
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