ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Số: 4937 /UBND - KGVX
V/v thực hiện Quyết định số
45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016
của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số
1095/STTTT-BCVT ngày 22/12/2016 về triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Đồng ý cho Bưu điện tỉnh thực hiện việc kết nối giữa hệ thống dịch vụ
công trực tuyến của tỉnh (do Sở Thông tin và Truyền thông đang triển khai cho
các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh) với hệ thống công nghệ thông tin
của Bưu điện Trung ương, đảm bảo phù hợp với chuẩn kết nối theo quy định của
Bộ Thông tin và Truyền thông. Bưu điện tỉnh có trách nhiệm xây dựng phương
án cụ thể nhằm đáp ứng về kỹ thuật để phục vụ tốt việc kết nối giữa các hệ
thống nêu trên.
2. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt nội dung
Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính
công ích đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị,
địa phương mình biết; đồng thời, trước mắt triển khai thực hiện tại ngành, địa
phương những nội dung thuộc thẩm quyền.
3. Giao Sở Tư pháp khẩn trương phối hợp với các sở, ngành liên quan
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cụ thể việc triển khai thực hiện Quyết
định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa
bàn tỉnh. Nội dung tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng
01 năm 2017.
4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn Bưu
điện tỉnh trong việc tiếp cận hệ thống dịch vụ công trực tuyến đang triển khai,
đảm bảo tính năng tiếp nhận hồ sơ và chọn trả kết quả thủ tục hành chính qua
dịch vụ bưu điện./.
Nơi nhận:
KT. CHỦ TỊCH
- Như trên;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- CT, PCT UBND tỉnh (đ/c Hòa);
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh;
- Lưu VT, TTTT, NC, KGVX. Việt.
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