
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 

 

Số :            /UBND - TH 

V/v tăng cường triển khai Quyết định 

45/2016/QĐ-TTg và hướng dẫn, hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp thực hiện  

TTHC  trên môi trường điện tử 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Đức Thọ, ngày 04 tháng 6 năm 2020 

Kính gửi:  

- UBND xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, Doanh nghiệp, Trường học trên địa bàn huyện. 

 

Ngày 21/5/2020, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 3998/VPCP-KSTT 

gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng 

công ty Bưu điện Việt Nam thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường 

trực Chính phủ Trương Hòa Bình về việc tiếp tục triển khai Quyết định 

45/2016/QĐ - TTg.  Để triển khai thực hiện, UBND huyện yêu cầu các UBND xã, 

thị trấn, các cơ quan, Doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với Bưu điện huyện: 

Phối hợp với UBND các xã, cơ quan doanh nghiệp để tạo mã định danh, xác 

thực điện tử trên hệ thống PostID, tạo tài khoản cho cơ quan, cá nhân miễn phí để 

truy cập vào https://dichvucong.gov.vn/ - Cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch 

vụ công của địa phương để nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp qua dịch vụ Bưu chính 

công ích. Cá nhân, tổ chức đến bộ phận một cửa để nộp hồ sơ giải quyết thủ tục 

hành chính. 

Cử cán bộ xuống tận thôn xóm, các cơ quan đơn vị trên địa bàn để tạo tài 

khoản và hướng dẫn truy cập cho người sử dụng. 

2. Ủy ban nhân dân các xã Thị trấn: 

 Phối hợp với Bưu điện tuyên truyền trên các hệ thống phát thanh xã để người 

dân nắm bắt được nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ, V/v tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu 

chính công ích. Hiện nay Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đang đẩy mạnh việc 

triển khai Chính phủ điện tử, gia tăng số lượng hồ sơ được xử lý trên môi trường 

điện tử. Tại Nghị định 17/NĐ-CP ngày 07/03/2019 của Chính phủ và Chỉ thị số 

30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ. 

Vận động cán bộ công chức tạo tài khoản để đăng nhập Cổng dịch vụ công 

Quốc gia, cổng dịch vụ công của địa phương.  

3. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: 

Phối hợp với Bưu điện để tạo tài khoản cho cơ quan, cho cán bộ công nhân 

viên để đăng nhập Cổng dịch vụ công Quốc gia, cổng dịch vụ công của địa phương 

nhằm tra cứu và nộp hồ sơ thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mỗi 

https://dichvucong.gov.vn/


 

 

cá nhân, tổ chức trong việc giảm thời gian, thủ tục khi thực hiện trên môi trường 

mới. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu ngành Bưu điện huyện phối hợp với các xã 

thị trấn, cơ quan doanh nghiệp, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- TT HCC huyện (để phối hợp t/h);  

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần  Hoài Đức 
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