
UBND TỈNH LẠNG SƠN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 
VĂN PHÒNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
       Số:763 /VP-KSTT  Lạng Sơn,  ngày  05 tháng 3 năm 2019 
 

V/v thẩm tra dự thảo Quyết định công 
bố danh mục TTHC thực hiện qua dịch 

vụ Bưu chính công ích. 
 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 
                                              

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 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn 
phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; sau khi thẩm tra dự thảo Quyết định kèm theo Tờ 
trình số 215/TTr-STTTT ngày 25/02/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về 
ban hành quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận 
hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 18 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg: 
Ngoài việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, Chủ tịch UBND tỉnh còn có trách 
nhiệm công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính không tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị tổng hợp bổ sung danh mục thủ tục hành chính không tiếp nhận, trả 
kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; hoàn thiện dự thảo Quyết 
định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, trình Chủ tịch 
UBND tỉnh xem xét, quyết định chậm nhất vào ngày 15/3/2019./.  

                                      

Nơi nhận: 
- Như trên;    
- Chủ tịch, Phó CT UBND tỉnh (B/c); 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP, các phòng: NC, TH; 
- Lưu: VT, KSTT (NTLT). 
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Phạm Hùng Trường 
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