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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết
quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các
nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành
chính qua dịch vụ bưu chính công ích;
Căn cứ Thỏa thuận hợp tác được ký kết ngày 06 tháng 01 năm 2020 giữa
Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
Theo đề nghị của các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý
Khu kinh tế và Công an tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết
quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có danh
mục kèm theo).
Điều 2. Các sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban
nhân dân các xã, phường, thị trấn; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và
Bưu điện tỉnh Kon Tum có trách nhiệm tổ chức niêm yết Danh mục này tại nơi
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và trên Trang thông tin điện tử của cơ
quan, đơn vị. Tổ chức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo
đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016
của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định:
Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020; Quyết định số 430/QĐUBND ngày 14 tháng 8 năm 2017; Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 11 tháng
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10 năm 2017; Quyết định số 626a/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
Điều 3. Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Giám đốc
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Bưu điện tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TTHCC.VTH.
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