
 

 

  

   Kính gửi:    

- Các Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã.  
 

Ngày 30/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1156/QĐ-

UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tổng 

số thủ tục hành chính được công bố là 657 thủ tục (trong đó cấp tỉnh: 527 TTHC; 

cấp huyện: 130 TTHC).   

Theo số liệu thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp, tỷ lệ hồ 

sơ phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích hàng năm còn thấp. Cụ thể như sau:  

năm 2017 chỉ có 41 TTHC; năm 2018 chỉ có 45 TTHC; năm 2019 chỉ có 56 

TTHC. Do đó, ảnh hưởng đến việc chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh 

theo tiêu chí 7.3 tại Quyết định số 1150/QĐ-BNV ngày 30/12/2019 của Bộ Nội 

vụ.  Mặt khác, hiện nay một số thủ tục hành chính đã được thay thế, sửa đổi hoặc 

bãi bỏ. 

Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh và để có cơ sở trình UBND 

tỉnh sửa đổi Quyết định số 1156/QĐ-UBND,  Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Căn cứ vào các quyết định công bố danh 

mục thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành, lựa chọn các 

thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ, lập danh mục thực hiện qua dịch vụ bưu 

chính công ích (theo mẫu đính kèm) để đăng ký. 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổng hợp danh mục thủ tục hành 

chính của UBND cấp xã. 

Văn bản đăng ký gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 14/8/2020 (đồng 

thời gửi file điện tử vào địa chỉ: phongkstthc@quangtri.gov.vn) để Văn phòng 

UBND tỉnh tổng hợp trình UBND tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bưu điện tỉnh (để biết); 

- Lưu: VT, KSTTHC. 
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Lê Hữu Phước 

 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

VĂN PHÒNG 
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Độc lập – Tự do -  Hạnh phúc 

 

Số:  410  /VP-KSTTHC 
V/v đăng ký danh mục TTHC thực 

hiện việc tiếp nhận và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính công ích 

Quảng Trị, ngày 05 tháng 8  năm 2020 
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DANH MỤC TTHC THỰC HIỆN VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ 

KẾT QUẢ QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH 

 

(Ban hành kèm theo Công văn số: 410/VP-KSTTHC ngày 05 tháng 8 năm 2020 

của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị) 

 

 

 

STT Tên, mã TTHC Quyết định công bố 

Danh mục TTHC 

I Lĩnh vực…..  

1 Thủ tục….  

2 …  

…   

II Lĩnh vực  

1 Thủ tục….  

2 …  

   
 

Tổng số:…. Thủ tục 
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