UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ NỘI VỤ
Số: 577 /SNV-CCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 18 tháng 6 năm 2019

V/v đánh giá tình hình
triển khai thực hiện Quyết định
số 644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019

Kính gửi:
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Kiểm
soát TTHC tỉnh;
- UBND các huyện: Đơn Dương, Lạc Dương,
Lâm Hà và Tp Đà Lạt;
- UBND thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương.
Thực hiện Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của UBND tỉnh
Lâm Đồng về việc ban hành Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch
vụ hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sau hơn 02 tháng
triển khai thực hiện; Sở Nội vụ đề nghị các đơn vị được chọn thí điểm của Đề án
báo cáo một số nội dung sau:
- Việc bố trí nhân lực bưu điện đảm nhận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
TTHC;
- Tình hình chuyển giao và giám sát nhân viên Bưu điện của các cơ quan,
đơn vị;
- Trang thiết bị, phương tiện làm việc khi chuyển giao;
- Các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Đề nghị các đơn vị báo cáo và gửi về Sở Nội vụ trước 15h00 ngày
20/6/2019 (gửi file word về địa chỉ mail: snv-cchc@lamdong.gov.vn), để theo
dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Website SNV;
- Lưu: VT, CCHC.
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