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Số: 447/STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền triển khai Quyết định 

45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 

qua dịch vụ bưu chính công ích 

              Đắk Nông, ngày 18 tháng 6 năm 2018 

    

Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử; bản tin các cơ quan, đơn vị; 

- Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã; 

- Đài Truyền thanh – Truyền hình các huyện, thị xã. 

 

Thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 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, Quyết định số 13/QĐ-BTTTT ngày 03/1/2018 của Bộ 

Thông tin và Truyền thông về Kế hoạch truyền thông triển khai Quyết định 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 

1711/BTTTT-TTCS ngày 31/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc 

thông tin, tuyên truyền về triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg trên hệ thống 

thông tin cơ sở, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên 

địa bàn tỉnh triển khai công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Quyết định 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công 

ích, cụ thể như sau: 

1. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung:  

- Tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản của Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg như : các hình thức thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công 

ích; yêu cầu của việc vận chuyển, phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả 

kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích;  

- Tuyên truyền, phổ biến những lợi ích của việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 

giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính trong công tác CCHC của các cơ quan nhà 

nước, chính quyền địa phương, cơ sở. 

2. Riêng Trang Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông mở chuyên 

mục “Cải cách hành chính công” giới thiệu thông tin, hình ảnh về chủ trương của 

địa phương trong việc triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg, danh mục 

các TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu điện; danh sách các bưu cục thực hiện 

dịch vụ hành chính công; hướng dẫn cách sử dụng dịch vụ hành chính công qua 

Bưu điện; bảng giá sử dụng dịch vụ…. 



Các Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện thị xã đặt 

banner, dẫn link liên kết đến chuyên mục “Cải cách hành chính công” của Sở 

Thông tin và Truyền thông để phối hợp tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết 

định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền trên địa bàn; sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền như treo bang 

rôn, pano, áp phích, tờ rơi, thông báo trên bảng tin công cộng, trang thông tin điện 

tử của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và UBND cấp xã. 

 4. Đài truyền thanh – Truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã 

thường xuyên đưa tin về chủ trương, lợi ích, sự tin cậy, đảm bảo của dịch vụ nhận 

trả kết quả TTHC công qua Bưu điện; danh mục các thủ tục thực hiện qua dịch vụ 

bưu chính công ích. Đồng thời, triển khai thông tin tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh sau khi tiếp nhận các tài liệu tuyên truyền (dưới dạng văn bản hoặc 

file âm thanh) do Cục Thông tin cơ sở (Bộ TTTT) phối hợp với Tổng Công ty Bưu 

điện Việt Nam cung cấp.  

5. Chế độ báo cáo: Các cơ quan báo chí, Cổng/ các trang thông tin điện tử, 

bản tin của các cơ quan đơn vị, Phòng Văn hóa – thông tin và Đài Truyền thanh – 

Truyền hình các huyện, thị xã định kỳ hàng năm (trước ngày 10 tháng 12) báo cáo 

công tác thông tin, tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg 

về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền 

thông. 

Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa 

bàn tỉnh triển khai thực hiện theo yêu cầu. 

 

Nơi nhận:     

-  - Như trên (t/h);  

-  - Bộ TTTT (b/c); 

-  - Ban Tuyên giáo TU; 

-  - Bưu điện tỉnh (p/h); 

-  - Ban Giám đốc; 

-  - Trang TTĐT của Sở TTTT; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Châu Ngọc Ba 
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