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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết  

thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích năm 2022 

 

 Thực hiện Công văn số 176/STTTT-BCVTCNTT ngày 11/3/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn báo cáo theo Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện việc tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ Bưu 

chính công ích, Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh 

về việc ban hành chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng. 

 Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện việc 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ Bưu 

chính công ích năm 2022 như sau: 

 I. TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ, CHUYỂN TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT 

TTHC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN 

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện 

việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công 

ích năm 2022 như sau (Có biểu mẫu kèm theo). 

II. NHU CẦU,  KHẢ NĂNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ 

Lượng hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 

tại cấp huyện và xã trên địa bàn huyện là rất lớn để giảm tải số lượng tiếp nhận hồ sơ 

cho bộ phận một cửa, công chức tham gia làm việc tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết 

TTHC giành nhiều thời gian để tập trung làm tốt các công việc chuyên môn của đơn vị 

hơn. Bên cạnh đó, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá 

nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ giúp tiết kiệm chi phí và thời 

gian đi lại cho người dân; giảm tình trạng tiêu cực, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục 

hành chính.  

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích là lĩnh vực mới nên công tác thông tin tuyên truyền đến từng người dân tại các 

xã, thị trấn vẫn chưa được sâu, rộng do đó người dân chưa biết đến dịch vụ để sử dụng. 

Bên cạnh đó, phần lớn người dân vẫn có thói quen đến trực tiếp các cơ quan giải quyết 

thủ tục hành chính để làm trực tiếp, tâm lý còn e ngại và chưa quen khi đến Bưu điện 

để gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính. Một số thủ tục hành chính có yêu cầu 

cao về mặt hồ sơ người dân vẫn muốn gặp trực tiếp cơ quan giải quyết TTHC trao đổi 
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trực tiếp các vấn đề liên quan với công chức chuyên môn nên việc thay đổi thói quen, 

tâm lý của người dân là rất khó.  

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Để thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI, đề nghị 

Bưu điện tỉnh Cao Bằng: 

 - Chỉ đạo Bưu điện cấp huyện cần nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin và phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác 

tuyên truyền cho nhân dân về việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ BCCI. 

- Tiếp tục quan tâm, phối hợp với UBND huyện Trùng Khánh để xem xét thành 

lập “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện” tại các điểm Bưu điện trên địa bàn 

huyện Trùng Khánh (theo Kế hoạch số 1929/KH-UBND ngày 27/7/2022 của UBND 

tỉnh Cao Bằng về Kế hoạch triển khai các giải pháp khắc phục hạn chế trong công tác 

CCHC tỉnh Cao Bằng năm 2022). 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 

quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích năm 2022 của huyện Trùng Khánh gửi 

Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                      
- Sở TT&TT; 

- TTHU, TTHĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQCM UBND huyện; 

- Bưu điện tỉnh Cao Bằng; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu:  VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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