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Số:         /UBND-VP 
V/v chuẩn bị các điều kiện 

cần thiết để triển khai thực 

hiện cơ chế giao doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính đảm nhận một số công 

việc trong quá trình hướng 

dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết TTHC 

theo quy định số 468/QĐ-

TTg ngày 27/03/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

        Hà Trung, ngày       tháng 10 năm 2022 

 
 

 

Kính gửi:   

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Bưu điện huyện, bưu điện các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Công văn số 16337/UBND-KSTTHC ngày 02 tháng 11 năm 

2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để 

triển khai thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công 

ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướn dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 468/QĐ-TTg 

ngày 27/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

 1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, UBND các xã, thị trấn 

 - Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg này 19/10/2016 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ BCCI trong công tác luân chuyển nhận, trả hồ sơ giải quyết TTHC 

giữa cơ quan tiếp nhận và cơ quan giải quyết TTHC hoặc cơ quan phối hợp (đối 

với hồ sơ chưa thực hiện lưu trữ điện tử và có tính chất phức tạp); tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ BCCI; 

 - Phối hợp với Bưu điện huyện, Bưu điện UBND các xã, thị trấn trong 

công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI cho các 

tổ chức, cá nhân theo đúng quy định hiện hành. 

 - Chủ động nghiên cứu, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông 

tin và Truyền thông,  Bưu điện huyện đề xuất phương án, nội dung liên quan đến 

Bộ phận một cửa (cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực hiện tại, nội dung chuyển giao 

một số công việc cụ thể) theo hướng triển khai thực hiện cơ chế giao doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận một số công việc trong quá trình 

hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 



(điểm c khoản 4 mục III Quyết định số 468/QĐ-TTg) trong giai đoạn tới. Báo 

cáo UBND tỉnh phương án của đơn vị  trước ngày 31/03/2023. 

 2. Bưu điện huyện, bưu điện các xã, thị trấn 

 - Thực hiện việc luân chuyển nhận, trả hồ sơ giải quyết TTHC giữa cơ 

quan tiếp nhận và cơ quan giải quyết TTHC hoặc cơ quan phối hợp (đối với hồ 

sơ chưa thực hiện lưu trữ điện tử và có tính chất phức tạp); việc tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI theo Quyết định số 45/2016/QĐ-

TTg theo đúng các quy định. 

 - Thực hiện phối hợp với Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan đề xuất 

các phương án thực hiện. 

 - Báo cáo Sở thông tin và Truyền thông kết quả phối hợp với các đơn vị 

trước ngày 15/4/2023 để làm căn cứ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

 - Chủ động đề xuất phương án, nội dung triển khai thực hiện cơ chế doanh 

nghiệp cung ứng dịch vụ BCCI đảm nhận một số công việc trong quá trình 

hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính khi 

có các văn bản hướng dẫn theo quy định, báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông 

để xây dựng Đề án trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành. 

 - Rà soát, bố trí kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực tại các 

điểm phục vụ để sẵn sàng đáp ứng việc thực hiện đảm nhận một số công việc 

trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính sau khi được phê duyệt. 

 - Tiếp tục tăng cường việc tuyên truyền rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân 

về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI của Bưu điện. 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:                    KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                       PHÓ CHỦ TỊCH 

- Lưu: VT, VP. 

 

             

 

 

                    Hoàng Văn Long 
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