
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHONG THỔ 

 

Số:          /UBND-VHTT 
V/v rà soát, lập danh mục TTHC 

thực hiện/không thực hiện tiếp 

nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phong Thổ, ngày      thán  8 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

 

 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1381/STTTT-BCVTCNTT ngày 09/8/2022 của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu về việc rà soát, lập danh mục 

TTHC thực hiện/không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi lựa chọn cách thức 

nộp hồ sơ, nhận trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI, góp phần cải 

thiện chỉ số CCHC của huyện trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị huyện; UBND các xã, thị trấn thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Căn cứ bộ TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý đang còn hiệu lực 

rà soát, đề xuất danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết 

quả qua dịch vụ BCCI (biểu mẫu tại phụ lục gửi kèm). 

Phụ lục 1: Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ BCCI. 

Phụ lục 2: Danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua 

dịch vụ BCCI theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 

ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các TTHC yêu cầu tổ 

chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết). 

2. Kết quả báo cáo về UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin) 

trước ngày 20/8/2022 đồng thời gửi bản soạn thảo vào địa chỉ thư công vụ: 

pvhtt.phongtho@laichau.gov.vn. Giao phòng Văn hóa và Thông tin tổng hợp, 

tham mưu UBND huyện báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định. 

Căn cứ nội dung Văn bản này, yêu cầu cơ quan, đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- VP: P2, CV1; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mai Thị Hồng Sim 
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