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Kính gửi:    Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

 

 Xét đề nghị của UBND huyện Thạch Hà tại Văn bản số 1691/UBND-VH 

ngày 9/9/2022 về việc đề xuất thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính 

công thực hiện qua dịch vụ BCCI giai đoạn II; 

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính”; 

Căn cứ Quyết định 2459/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh Ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công 

thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

Trên cơ sở kết quả thí điểm giai đoạn I và giai đoạn II của Đề án theo Kế 

hoạch số 359/KH-UBND ngày 18/10/2019 và Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 

ngày 18/2/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

Ban Chỉ đạo Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính 

công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn Hà Tĩnh kính đề 

nghị UBND tỉnh xem xét: 

 1. Đồng ý chủ trương cho phép UBND huyện Thạch Hà tham gia thí điểm 

chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính 

công ích theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 18/2/2021 của UBND tỉnh như 

đề xuất của UBND huyện tại Văn bản số 1691/UBND-VH. 

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 10 năm 2022. 

2. Về cơ chế tài chính thực hiện thí điểm: Thực hiện theo Hướng dẫn tại 

Văn bản số 436/UBND-PC1 ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh hướng dẫn một số 

nội dung liên quan đến thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ 

hành chính công thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Riêng năm 2022, UBND huyện chủ động cân đối nguồn kinh phí của địa 

phương để thực hiện. Các năm tiếp theo lập dự toán để phân bổ theo khoản chi 

thường xuyên hàng năm của địa phương. 



3. Giao Ban Chỉ đạo Đề án hướng dẫn các bên triển khai thực hiện đảm 

bảo phù hợp, hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu đề ra./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng, Phó BCĐ; 

- UBND huyện Thạch Hà; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Lưu: BCĐ. 
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