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UBND TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4143 /SNN-VP

Bình Thuận, ngày 18 tháng 12 năm 2018

V/v yêu cầu báo cáo thực hiện tiếp
nhận hồ sơ một số thủ tục hành chính
qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Kính gửi: Các Chi cục trực thuộc Sở.
Thực hiện công văn số 3467/UBND-KSTTHC của UBND tỉnh về việc thực
hiện tiếp nhận hồ sơ một số thủ tục hành chính theo địa chỉ qua dịch vụ Bưu
chính công ích.
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Chi cục trực thuộc Sở báo cáo kết
quả thực hiện trong năm 2018 theo các nội dung sau:
1. Báo cáo tình hình triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg 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 tại đơn vị mình.
- Nếu đã ký hợp đồng vơai Bưu điện tỉnh đề nghị báo cáo thời điểm ký kết,
Số lượng TTHC tiếp nhận tại quầy bưu điện và trả kết quả qua bưu điện trong
năm 2018 của đơn vị.
- Nếu chưa triển khai thì yêu cầu đơn vị báo cáo cụ thể các vướng mắc,
nguyên nhân vì sao chưa thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh.
2. Những tồn tại, khó khăn; một số kiến nghị, đề xuất và giải pháp thực hiện
để phát huy hiệu quả việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg
Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các Chi cục trực thuộc Sở khẩn trương
thực hiện và báo cáo kết quả gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Văn
phòng Sở) trước ngày 25/12/2018, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ mail:
vupd@snnptnt.binhthuan.gov.vn, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy
định./.
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