
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC YÊN 

 
Số:          /UBND 

V/v tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bắc Yên, ngày     tháng 3 năm 2021 

 

  
   Kính gửi: 
        - Các cơ quan, đơn vị; 

        - UBND các xã, thị trấn; 
    - Các đơn vị trường học. 

 
 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; Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND 

huyện về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Bắc Yên năm 2021.  

 Nhằm tiết kiệm thời gian, công sức , chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân khi thực 

hiện thủ tục hành chính , đồng thời góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các trường học trên địa bàn 

huyện: Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người lao 

động, nhân dân dân trên địa bàn, đặc biệt là các xã vùng sâu, vùng xa đến làm thẻ căn 

cước công dân, đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức, đăng ký kinh doanh, đăng ký 

hợp tác xã, đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trò chơi điện tử công cộng,  chỉnh 

sửa nội dung văn bằng chứng chỉ, … tăng cường đăng ký gửi hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (qua bưu điện). 

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

hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện tăng cường tuyên truyền trên các kênh thông 

tin đại chúng để nhân dân biết, thực hiện. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn, các đơn vị trường học quan 

tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bưu điện huyện; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 

Lê Văn Kỳ 
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