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ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VĂN QUAN 

Số: 890/UBND-VP 

V/v triển khai thực hiệnThông báo 

kết luận số 463/UBND tại Hội nghị 

sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 

45/2016/QĐ-TTg 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Văn Quan, ngày 27 tháng 8 năm 2019 

                      

                           Kính gửi: 
 

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

-Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
 Thực hiện Công văn số 1138/STTTT-BCVT ngày 19/8/2019 của Sở Thông 

tin Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, Về việc triển thực hiện Thông báo kết luận số 

436/TB-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị sơ kết 03 

năm thực hiện Quyết định 45/QĐ-TTg. 

UBND huyện Văn Quan giao phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm văn 

hóa thể thao và Truyền thông huyện; UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền để đông đảo cơ quan, tổ chức, người dân địa phương cùng biết về 

cách thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 

thông qua dịch vụ BCCI do Bưu điện tỉnh cung cấp.  

Nội dung tuyên truyền tập trung vào phổ biến các nội dung cơ bản của 

Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg như: Các hình thức thực hiện thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích; yêu cầu của việc vận chuyển, phát hồ sơ, trả kết 

quả giải quyết TTHC; quy định nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết 

TTHC; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp 

nhân hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tuyên 

truyền, phổ biến những lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trong công tác cải cách hành chính của 

các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương cơ sở.  
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 Các hình thức tuyên truyền như: Thông tin, tuyên truyền tại bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn; tuyên truyền qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan (pano, áp phích, tờ rơi,...). 

UBND huyện Văn Quan yêu cầu các các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Đổng Tiến Dũng  
    

 


