
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

 

Số:          /UBND-VP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đình Lập, ngày         tháng 4 năm 2020 

V/v thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực 

tuyến, dịch vụ bưu chính công ích 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức  trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 

308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn;  

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

ngăn chặn không để dịch xâm nhập, lây lan trên địa bàn huyện; cùng với việc 

chung tay thực hiện các biện pháp phòng tránh nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức 

tạp trong thời điểm hiện nay, đồng thời nhằm tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp 

sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính; tiếp nhận đơn thư, Ủy ban nhân dân 

huyện Đình Lập xin thông báo như sau: 

1. Tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và ngừng tiếp nhận đơn thư trực tiếp, ngừng tổ 

chức tiếp công dân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Đình Lập từ ngày 

01/4/2020 đến ngày 15/4/2020. 

2. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính 

qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận đơn thư 

qua dịch vụ bưu chính công ích 

2.1. Ủy ban nhân dân huyện trân trọng đề nghị các tổ chức, cá nhân tăng 

cường thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để góp phần đảm bảo phòng 

tránh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và tăng chỉ số cải cách hành chính của 

huyện Đình Lập. 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 

Công văn số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn; về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19: Từ ngày 

01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 

-  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trực thuộc Văn phòng HĐND và 

UBND huyện Đình Lập chỉ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ 

thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính công ích;  

- Chỉ tiếp nhận đơn thư và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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2.2 Hướng dẫn cách thức thực hiện 

a) Đối với dịch vụ công trực tuyến 

Cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ theo hướng dẫn được đính kèm văn bản 

này. 

b) Đối với dịch vụ bưu chính công ích 

* Việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 

ích được thực hiện theo quy định tại 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. Cụ thể: 

- Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân 

được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện hoặc tại địa chỉ theo 

yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Nơi nhận hồ sơ ghi rõ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả thuộc văn phòng HĐND và UBND huyện Đình Lập. 

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cước phí gửi hồ sơ và 

nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cho đơn 

vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích. 

(Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị cá nhân, tổ 

chức liên hệ với công chức đầu mối phụ trách công tác tiếp nhận và trả kết quả 

của Văn phòng HĐND và UBND huyện Đình Lập qua số điện thoại 0973 918 665 

để được hướng dẫn và giải quyết). 

* Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh qua dịch vụ bưu 

chính công ích. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng 

dẫn, đôn đốc Bộ phận Một cửa cấp xã và công chức kiêm nhiệm công tác tiếp công 

dân, xủ lý đơn thư thực hiện tốt các nội dung nêu trên; thông báo và hướng dẫn 

công dân thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, 

tố cáo, kiến nghị, phản ánh qua dịch vụ bưu chính công ích đảm bảo theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND tỉnh (BC); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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