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BÁO CÁO 

VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 

  

Thực hiện văn bản số 575/VP/VP-KGVX của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đề 

xuất thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Sở Tài chính 

báo cáo như sau: 

Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Sở 

Tài chính đã có văn bản số 1002/STC-VP ngày 15/6/2017 về việc xác định thủ tục hành 

chính thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích; ngày 22/7/2017 UBND tỉnh đã có quyết 

định số 1327/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; có 44 thủ 

tục hành chính được thực hiện trả qua dịch vụ công ích; 

 Sở Tài chính đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích (HĐ số 816/TTHC/HCC/BĐLS-STC ngày 18/8/2017). 

Theo hợp đồng thì chi tiết mức phí và lệ phí cho từng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện 

theo quy định hiện hành và thỏa thuận giữa bưu điện tỉnh với tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

 Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện nay chưa có tổ chức, cá nhân nào đăng ký trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. 

Trên đây là báo cáo thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 

công ích của sở Tài chính gửi Sở Nội vụ tổng hợp./. 
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