
UY BAN NHAN DAN 
TINH BA RJA — VUNG TAU 

CONG HOA xA HOT CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p — Ti do — Hanh phüc 

Ba Rja - Vung Tàu, ngày 31 thánglOnàm 2017 S6 :ifO5G24UBND-VP 

V/v trin khai kt luan  cüa Phó 
Thu tu&ng ChInh phü lien quan 
den tiêp nh.n ho so và trã kêt 
qua qua djch v bru chInh 
cong Ich 

KInh gui: 

- Các Sâ, ban, ngành; 

- UBND các huyn, thành ph; 

- Buu diên tinh 

Ngày 18/10/2017 B Thông tin và truyn thông có van bàn s 
3788/BUTT-BC ye vic thirc hin kiên chi d?o  cüa Phó Thu trnIng Thi.r&ng 
trirc ChInh phü Truong Hôa BInh tai  cong van so 256/VPCP-KSTT. 

Vn d nay UBND tinh có kin chi dao nhu sau: 

1. Các Sâ, ngành, UBND dja phuang tang c.thng tuyên truyn, ph bin 
vic tiêp nhn ho so, ira kêt qua qua djch v bu'u chInh cong Ich vâi các ni dung: 

a) Däng tâi thông tin v tMp nhn h so, trâ k& qua giãi quyt thu t1ic hành 
chInh qua dch vi buu chInh cong Ich trong chuyên mic câi cách hành chInh trén 
Cong thông tin din ti.r tinh và trên COng/Trang thông tin din tü cüa các Sâ, ban, 
ngành, UBND các huyn, thành phô. 

b) T chic niêm yt cong khai ti B phn tip nhn và trá kt qua các cAp 
hoc Co hinh thüc cung cap thông tin phü hqp ye danh rnic thu ti1c hành chInh 
thrqc tiêp nhn qua djch vi biru chInh cong Ich; quytrInh, cách thüc th1rc hin 
cho to chrc, cá nhan biCt dé hra ch9n hInh thirc np ho so, nh.n kêt qua qua djch 
vii buii chInh cong Ich. 

c) UBND các huyn, thành ph chi dao  h thing Dài Phát thanh cAp 
huyn, xâ tuyen truyên thir?ng xuyên chü trirong tiêp nhn hO so, trã. kêt qua giãi 
quyêt qua djch vi bu'u chInh cong Ich. 

d) Báo Ba Rja — Vüng Tàu, Dâi Phát thanh — Truyn hInh tinh tang cithng 
tuyên truyên sâu rng ye tiêp nhn hO so và trâ kêt qua qua djch vii biru chInh 
cOng Ich trCn dja bàn tinh. 
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2. Sâ Thông tin và truyn thông: 

a) Chü trI huâng dn, don dc, kim tra di vói các dan vi cung üng djch 
vi1 buu chInh cong Ich trong vic dam bâo an toàn, báo mit, cuâc chuyên phát ho 
sa, tài 1iu theo quy djnh. 

b) Chü trI, ph& hcrp vth Van phông UBND tinh thirc hin vic kt n& h 
thông thông tin cüa Tong cong ty bm.i din Vit Nam vâi h thông phân mêm mt 
cira các cap dé ho trçY tiêp nhtn ho sa và trâ kêt qua qua djch vii buu chInh cong 
Ich và nhung phãi dam bào quy trinh mt cra, rnt c1ra lien thông. 

3. Van phông UBND tinh chü trI, ph& hçip v&i Sâ Thông tin và truyn 
thông phôi hqp vâi Tong cOng ty Buu din Vit Nam to chüc tp huân cho nhân 
viên buu din trong vic tiêp nhn ho sa và trâ kêt qua qua djch vi buu chInh 
cong ich; cách thic tra ciru ho soS, tài 1iu hen h thông cong ngh thông tin; cách 
thrc xr 1 các tInh huông thuing xãy ra... 

4. Buu din tinh chü dung thrc hin các hInh thüc thông tin, tuyên truyn 
phü hçip; bô trI, sap xêp nhân hrc, phuang tin nhäm nâng cao chat hxçing cung 
áng djch v1i buu chInh Cong Ich trên dja bàn tinh. 

D nghj CC ca quan, dan vj, dja phiicxng thrc hin./. 

Neyinhân: 
- Nhtr trén (d 1./h); 
- Chü tjch UBND tinh (dé b/c); 
- Lru VT, MCI. 

Nguyn Thanh Tlnh 
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