
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 610 /UBND-VP 

 

V/v bố trí đầu mối tiếp nhận bưu 

gửi qua mạng bưu chính phục vụ 

cơ quan Nhà nước 

Đình Lập, ngày 14 tháng 6 năm 2019 

        
 

    Kính gửi:  

       - Sở Thông tin và Truyền thông; 

               - Bưu điện tỉnh Lạng Sơn. 

 
 

Căn cứ Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền 

thông quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 

55/201/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính 

phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; 

Thực hiện Công văn số 733/STTTT-BCVT ngày 06/6/2019 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện việc bố trí đầu mối tiếp 

nhận bưu gửi qua mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước;   

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Nhà nước về cung cấp và sử 

dụng dịch vụ trên mạng bưu chính phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước. Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lập bố trí đầu mối tiếp nhận bưu gửi KT1 cho 01 nhân viên 

văn thư (cụ thể có danh sách kèm theo Công văn này). 

UBND huyện trân trọng báo cáo để Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu 

điện tỉnh Lạng Sơn biết, tổng hợp./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

                  PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

 

Vi Văn Đông 
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