
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẮC YÊN 

 
 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v tăng cường tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, dịch vụ bưu 

chính công ích 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 
 

Bắc Yên, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị; 
- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 16/9/2020 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 

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

tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích; Thông báo số 26/TB-ĐKT ngày 

02/11/2021 của Đoàn kiểm tra CCHC về kiểm tra cải cách hành chính năm 2021 tại 

huyện Bắc Yên. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn: Tăng cường tuyên tuyền, 

phổ biến, hướng dẫn công dân, tổ chức, doanh nghiệp gửi hồ sơ và trả kết quả qua 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, dịch vụ bưu chính công ích để giảm thời gian, 

chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính 

công khai, minh bạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên 

môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, công chức được phân công xử 

lý hồ sơ thủ tục hành chính. 

2. Giao phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa 

huyện phối hợp với Văn phòng HĐND  và UBND huyện tăng cường công tác tuyên 

truyền về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, dịch vụ bưu chính công ích và lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên 

các phương tiện thông tin đại chúng. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Thào A Mua 
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