
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

Số:       /UBND-VHTT 
  V/v rà soát hiện trạng điểm phục 

vụ bưu chính có người phục vụ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đình Lập, ngày       tháng 3 năm 2021 

  
Kính gửi:  

- UBND các xã; 

- Bưu điện huyện Đình Lập. 

Thực hiện Công văn số 549/STTTT-BCVT ngày 25/03/2021 của Thông 

tin và Truyền thông về việc rà soát hiện trạng điểm phục vụ bưu chính có người 

phục vụ. UBND huyện đề nghị Bưu điện huyện phối hợp, UBND các xã thực 

hiện các nội dung sau: 

1. UBND các xã  

Rà soát, báo cáo hiện trạng về điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ, 

chi tiết theo Phụ lục 1 gửi kèm.  

Lưu ý: Đây là chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 8 “Thông tin và Truyền thông” 

trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đề nghị các xã rà soát chính xác để 

có căn cứ đề nghị triển khai xây dựng, đảm bảo hoàn thiện tiêu chí. 

2. Bưu điện huyện 

- Chủ động phối hợp rà soát, khảo sát địa điểm xây dựng điểm bưu điện văn 

hóa  xã, số điểm bưu điện đã có người phục vụ; đề xuất với Bưu điện tỉnh về việc 

xây dựng, thiết lập đảm bảo 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. 

- Định kỳ hàng quý (ngày 25/6, 25/9 và 25/12) báo cáo UBND huyện tiến 

độ thực hiện mục tiêu 100% xã có điểm phục vụ bưu chính có người phục vụ. Nội 

dung báo cáo tập trung vào những khó khăn, vướng mắc và đề xuất biện pháp giải 

quyết. 

Đề nghị các đơn vị gửi Báo cáo về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin) trước ngày 30/3/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Thông tin và Truyền 

thông./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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