Ủ Y BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐÌNH LẬP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 314 /UBND-VHTT

Đình Lập, ngày 15 tháng 3 năm 2021

V/v rà soát đăng ký mu ̣c đić h sử
du ̣ng đấ t để xây dựng điể m Bưu
điê ̣n văn hóa xa,̃ thực hiện chỉ tiêu
100% xã có điểm phục vụ bưu
chính có người phục vụ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Bưu điêṇ huyê ̣n;
- UBND các xa:̃ Đồ ng Thắ ng, Thái Bình, Đình Lâ ̣p.
Thực hiê ̣n Công văn số 307/STTTT-BCVT ngày 18/02/2021 của Sở
Thông tin và Truyề n thông về viê ̣c thực hiện chỉ tiêu 100% xã có điểm phục vụ
bưu chính có người phục vụ; Thông báo số 121/TB-UBND ngày 08/3/2021 Kế t
luâ ̣n của đồng chí Lê Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc kiểm tra tình
hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà
nước năm 2021 của UBND xã Đồng Thắng. UBND huyê ̣n đề nghi ̣ các cơ quan,
đơn vi ̣thực hiên:
̣
1. UBND các xã: Đồ ng Thắ ng, Thái Bin
̀ h, Đin
̀ h Lâ ̣p
- Khảo sát vi ̣trí xây dựng, đăng ký nhu cầ u sử du ̣ng đấ t để xây dựng điể m
Bưu điêṇ văn hóa xa,̃ hoàn thiêṇ hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng đất gửi Phòng
Tài nguyên và Môi trường để đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (Cụ thể theo
Công văn 296/UBND-TNMT ngày 10/3/2021 của UBND huyê ̣n).
- Sau khi thửa đấ t được quy hoa ̣ch và đưa vào kế hoa ̣ch sử du ̣ng đấ t năm
2021 thì tiế n hành bàn giao thửa đấ t quy hoa ̣ch cho Bưu điê ̣n huyê ̣n để phố i hợp
đầ u tư, xây dựng (xã Đình Lập đã thực hiê ̣n nội dung này).
2. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Hướng dẫn các xã hoàn thiê ̣n hồ sơ đăng ký chuyể n đổ i mu ̣c đích sử du ̣ng
đấ t; tham mưu cho UBND huyê ̣n xem xét, đưa thửa đấ t đươ ̣c cho ̣n xây dựng
điể m Bưu điêṇ văn hóa xã vào quy hoa ̣ch và kế hoa ̣ch sử du ̣ng trong năm 2021.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin
Theo dõi tiế n đô ̣, đôn đố c các xã thực hiê ̣n đảm bảo kip̣ thời đạt chuẩn
theo tiêu chí “thông tin và truyền thông” trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn
mới; tham mưu cho UBND huyê ̣n các văn bản phố i hơ ̣p với Sở Thông tin và
Truyề n thông, Bưu điê ̣n tin
̉ h, huyê ̣n về xây dựng điể m Bưu điêṇ văn hóa xa.̃
4. Bưu điêṇ huyêṇ
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- Chủ động phố i hơ ̣p với các xã chưa có điểm phục vụ bưu chính có người
phục vụ, các cơ quan chuyên môn của huyê ̣n khảo sát vi ̣ trí xây dựng điể m Bưu
điêṇ văn hóa các xã nêu trên.
- Đề xuấ t với Bưu điê ̣n tin̉ h về viê ̣c xin Tổ ng công ty Bưu điêṇ Viê ̣t Nam
chủ trương, kinh phí đầ u tư và xây dựng thiết lập mới điể m Bưu điê ̣n văn hóa xã
cho các xã nêu trên trong năm 2021, theo Chỉ thị số 01/CT-BTTTT của Bô ̣
Thông tin và Truyề n thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền
thông năm 2021.
UBND huyê ̣n đề nghi Bưu
điêṇ huyê ̣n phố i hơ ̣p; yêu cầu các cơ quan, đơn
̣
vị nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/h);
- Sở Thông tin và Truyề n thông;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UNND huyê ̣n;
- Văn phòng điề u phố i xây dựng NTM huyê ̣n;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TICH
̣
PHÓ CHỦ TICH
̣

Vi Văn Đông

