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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Văn Bàn, ngày       tháng 8 năm 2022

Kính gửi:
- Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn

Quà rà soát thực hiện dịch vụ bưu chính công ích (BCCI) từ đầu năm 2022
đến nay tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã có kết quả như sau:

- Hồ sơ giải quyết TTHC được gửi qua dịch vụ BCCI: 0 hồ sơ;
- Hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI:
+ Tại Bộ phận một cửa cấp huyện đã trả 42/502 đạt 8,37%;
+ Tại Bộ phận một cửa cấp xã: 0 hồ sơ.
Theo thống kê báo cáo của các xã, thị trấn, các cơ quan có TTHC phát sinh

phí, lệ phí 100% đã được cấp thiết bị ký số cho công chức làm việc tại Bộ phận
một cửa cấp huyện, cấp xã và đã đăng ký biên lai điện tử; đến nay đã sử dụng thu
phí, lệ phí bằng biên lai điện tử. Tuy nhiên, để đủ điều kiện thanh toán trực tuyến
phí, lệ phí của công dân, doanh nghiệp đối với các cơ quan, các xã, thị trấn có

TTHC, đến nay chưa đăng ký tài khoản ngân hàng (Viettinbank) làm tài khoản
trung gian.

Nhằm nâng cao kết quả sử dụng dịch vụ BCCI và đáp ứng nhu cầu thanh
toán trực truyến khi có yêu cầu tại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa
bàn huyện, UBND huyện chỉ đạo như sau:

1. Để bảo đảm tỷ lệ tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ BCCI yêu

cầu các cơ quan, các xã, thị trấn có TTHC phát sinh hồ sơ áp dụng các biện pháp

tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức tham gia nộp hồ sơ thông qua dịch vụ

BCCI (tối thiểu 5%/ tổng số hồ sơ tiếp nhận) và nhận kết quả tại nhà (tối thiểu
20%/tổng số hồ sơ được trả) khi thực hiện giải quyết các TTHC và thực hiện
thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với các trường hợp đủ điều kiện. Đồng thời
cung cấp thông tin vào phiếu đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng Viettinbank gửi
về Phòng Văn hoá và Thông tin trước ngày 25/8/2022 để tổng hợp gửi Ngân

hàng Viettinbank thực hiện mở tài khoản giao dịch (có mẫu đăng ký gửi kèm).
2. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa

bàn huyện chỉ đạo, tuyên truyền vận động nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu
đối với cán bộ, công chức, viên chức sử dụng dịch vụ BCCI nhận trả kết quả giải
quyết các TTHC tại nhà và thanh toán phí, lệ phí có phát sinh trực tuyến mà mình

thực hiện.



3. Văn phòng HĐND&UBND: Kiểm soát, đánh giá việc giải quyết các

TTHC đối với cấp huyện, cấp xã; phối hợp với Phòng Văn hoá và Thông tin, Bưu
điện huyện Văn Bàn có giải pháp nâng cao tỷ lệ trả kết quả giải quyết TTHC
thông qua dịch vụ BCCI tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã trên địa bàn huyện.

4. Bưu điện huyện Văn Bàn tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức
tới người dân, doanh nghiệp về lợi ích của loại hình dịch vụ BCCI mà mình đang
triển khai.

Căn cứ nội dung Công văn, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn thuộc huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Lưu VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Xuân Quỳnh
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