
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 3274 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  17 tháng 8 năm 2018 

V/v triển khai công tác điều 
tra dịch vụ bưu chính công 

ích năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Sở Tài chính. 

 
 

Thực hiện Công văn số 2599/BTTTT-BC ngày 08/8/2018 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông về việc tạo điều kiện, phối hợp triển khai công tác điều tra 
dịch vụ bưu chính công ích năm 2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị 
liên quan thực hiện điều tra sản lượng và giá cước bình quân đối với dịch vụ bưu 
chính công ích và dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí theo yêu 
cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông; xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài 
chính thẩm định. 

2. Giao Sở Tài chính thẩm định dự toán kính phí phục vụ việc điều tra, 
báo cáo UBND tỉnh trong quý IV năm 2018 để UBND tỉnh xem xét, quyết định 
bố trí kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện nhiệm vụ nêu trên 
trong năm 2019. 

 (Gửi kèm theo Công văn số 2599/BTTTT-BC qua eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở KHĐT, Cục Thống kê tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng: KG-VX,TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX, (LHH). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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Phạm Hùng Trường 
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