UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 642 /VP-HCC

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 5 năm 2019

V/v tham vấn ý kiến thực hiện
thí điểm giao bưu chính công
ích tiếp nhận hồ sơ và trả kết
quả giải quyết TTHC thay thế
cho một số cơ quan có số
lượng hồ sơ giao dịch ít

Kính gửi: Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ
Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề xuất Văn phòng UBND tỉnh tham
mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép Bưu điện tỉnh được tiếp nhận hồ sơ, trả kết
quả giải quyết thủ tục hành chính thay thế cho một số cơ quan có số lượng hồ sơ
giao dịch thấp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh như các Sở: Ngoại vụ,
Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo (trong
Quý 1/2019, Sở Ngoại vụ: 08 hồ sơ, trung bình tiếp nhận 03 hồ sơ/tháng; Sở
Thông tin và Truyền thông: 14 hồ sơ, trung bình tiếp nhận gần 05 hồ sơ/tháng; Sở
Khoa học và Công nghệ: 37 hồ sơ, trung bình tiếp nhận gần 13 hồ sơ/tháng; Sở
Giáo dục và Đào tạo: 151 hồ sơ, trung bình tiếp nhận 50 hồ sơ/tháng).
Qua đề xuất nêu trên của Bưu điện tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi
nhận thấy đề xuất rất cần nghiên cứu, đưa vào thực hiện thí điểm, vì sẽ giúp giải
quyết được tình trạng lãng phí thời gian, biên chế cho một số cơ quan có số lượng
hồ sơ giao dịch phát sinh thấp nhưng hàng ngày vẫn phải bố trí công chức thường
trực tại Quầy tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả; tạo điều kiện cho những cơ quan này
rút công chức về lại cơ quan để tham mưu xử lý công việc. Tuy nhiên, hiện nay cơ
sở pháp lý cho phép Bưu điện được thay mặt cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ, trả
kết quả giải quyết thủ tục hành chính chưa có. Cụ thể, theo quy định tại Điều 10,
Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
thì người tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả phải là cán bộ, công chức,
viên chức của các quan nhà nước.
Để có cơ sở tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, Văn phòng
UBND tỉnh Quảng Ngãi xin được tham vấn ý kiến của Cục Kiểm soát thủ tục hành
chính về vấn đề nêu trên. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Cục Kiểm soát
thủ tục hành chính./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- Bưu điện tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KSTTHC, CBTH;
- Lưu: VT, HCC(pvt).
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