
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /BTTTT-BC Hà Nội, ngày        tháng       năm 2019 

V/v báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 

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

 

 

 

           Kính gửi:  

- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Sau 03 năm triển khai thực hiện, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ đã cơ bản được 

triển khai trên toàn quốc. Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình 

triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg sau 03 năm thực hiện, Bộ Thông tin 

và Truyền thông đề nghị Quý Cơ quan báo cáo kết quả triển khai với một số nội 

dung chính như sau:  

1. Nội dung báo cáo: 

- Tình hình triển khai: Các nội dung chỉ đạo, điều hành; kết quả tiếp nhận 

hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

(theo Phụ lục); chất lượng dịch vụ, giải quyết khiếu nại; việc kết nối hệ thống 

thông tin; công tác tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; công tác kiểm tra, 

giám sát, đánh giá. 

- Đánh giá thuận lợi, khó khăn, tồn tại, nguyên nhân.  

- Đề xuất, kiến nghị. 

- Phương hướng, giải pháp triển khai trong giai đoạn tới.  

2. Kỳ báo cáo: Từ năm 2017 đến 2019 

3. Thời hạn gửi báo cáo: 30/11/2019 

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Vụ Bưu chính), 

địa chỉ 18 Nguyễn Du-Hà Nội, đồng thời gửi văn bản đến hộp thư điện tử: 

kthuong@mic.gov.vn trước ngày 30/11/2019. 

Bộ Thông tin và Truyền thông trân trọng cám ơn sự quan tâm, phối hợp 

của Quý Cơ quan. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PTTg Thường trực Trương Hòa Bình (để b/c); 

- PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); 

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c);  

- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Ban  

Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ;  

- Sở TTTT các tỉnh/TP trực thuộc TW; 

- Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; 

- Lưu: VT, BC, KTH (144). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 

Phạm Anh Tuấn  



 

 
PHỤ LỤC  

KẾT QUẢ TIẾP NHẬN HỒ SƠ, TRẢ KẾT QUẢ  

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 

 

 

1. Tên tỉnh, thành phố ….(Bộ/ngành…) 

2. Nội dung báo cáo 

Stt Hồ sơ TTHC 

Số lượng 

tiếp nhận hồ sơ 

Số lượng  

chuyển trả kết quả 

Ghi chú 
Năm 

2017 

Năm 

2018 

Ước  

thực hiện  

năm 2019  

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Ước  

thực hiện  

năm 2019 

1 Tổng hồ sơ  
       

2 

Trong đó: 

Số hồ sơ thực hiện 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích 
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