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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 02 năm 2020

/VP-HCC

V/v thực hiện thí điểm việc tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả giải
quyết TTHC thay cho một số cơ
quan tại Trung tâm Phục vụ
hành chính công tỉnh

Kính gửi: Bưu điện tỉnh
Để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thực hiện thí điểm việc giao
cho Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thay
cho một số cơ quan có số lượng hồ sơ giao dịch thấp tại Trung tâm Phục vụ hành
chính công tỉnh theo đề xuất của một số cơ quan và Bưu điện tỉnh tại Công văn số
303/BĐQNI-KHKD ngày 19/4/2019 về việc tạo điều kiện để nhân viên Bưu điện
tỉnh tham gia hỗ trợ, học việc và thay thế việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính của một số cơ quan có tần suất giao dịch thấp tại Trung
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Bưu điện tỉnh:
1. Xây dựng phương án triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải
quyết thay cho những cơ quan có số lượng hồ sơ giao dịch thấp gồm các Sở:
Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào
tạo. Việc xây dựng phương án cần căn cứ, vận dụng quy định tại Nghị định số
61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, Quyết định số 33/2018/QĐUBND ngày 18/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi và các quy định liên quan. Nội dung phương án ngoài những yêu cầu
chung, cần xác định rõ về dự kiến nhân sự, lộ trình đào tạo, tập huấn chuyên môn
và chuyển giao công việc, trách nhiệm phối hợp giữa các bên liên quan... .
2. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản các Sở: Ngoại vụ, Khoa học và Công
nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan
về dự thảo phương án nêu trên. Tổng hợp, hoàn thiện gửi Văn phòng UBND tỉnh
tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Kính gửi Bưu điện tỉnh nghiên cứu, phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: Nội vụ, Ngoại vụ,
Thông tin và Truyền thông,
Khoa học và Công nghệ,
Giáo dục và Đào tạo;
- VPUB: CVP, PCVP, NC, KSTTHC, CBTH;
- Lưu: VT, HCC.
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