ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Số: 1254 /UBND-KSTT

Bình Định, ngày 04 tháng 03 năm 2020

V/v thông tin, tuyên truyền
việc sử dụng dịch vụ BCCI

Kính gửi:
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Bưu điện tỉnh.
Sau khi xem xét đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số
121/STTTT-BCVT&CNTT ngày 27 tháng 02 năm 2020 về việc áp dụng chương
trình giảm giá 50% cước tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 01/3/2020 đến ngày 31/3/2020;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Ghi nhận và biểu dương Bưu điện tỉnh đã tích cực triển khai Chương
trình giảm giá cước sử dụng dịch vụ công ích nhằm góp phần chung tay thực
hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
2. Đối với đề xuất giảm giá cước sử dụng dịch vụ bưu chính công ích nêu
trên, giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Bưu điện tỉnh chủ động phối
hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
tuyền và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích có giảm giá cước chuyển phát
trong tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính như Bưu
điện tỉnh đã nêu tại Công văn số 132/BĐBĐ-KHKD ngày 24 tháng 02 năm 2020
để mọi tổ chức và người dân biết, thực hiện.
Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐVP UBND tỉnh;
- TT TH-CB, TT PVHCC;
- Lưu: VT, KSTT, K9.
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