
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
_____________________ 

 

Số:         /UBND-KT2 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

 
  Vĩnh Phúc, ngày       tháng      năm 2020 

V/v kinh phí luân chuyển hồ sơ hai 

chiều giữa Trung tâm Hành chính 

công tỉnh với các Sở, ban, ngành và 

ngược lại. 

 
 
 

Kính gửi:   

- Sở Tài chính Vĩnh Phúc; 

- Văn phòng UBND trỉnh Vĩnh Phúc. 
 

 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Tài chính tại văn bản số 419/STC-HCSN 

ngày 10/03/2020 về viêc hỗ trợ kinh phí cho Bưu điện tỉnh mua sắm trang thiết bị; 

luân chuyển hồ sơ hai chiều giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh với các Sở, ban, 

ngành và ngược lại; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đồng ý với đề xuất 

của Sở Tài chính tại văn bản nêu trên, cụ thể: 

1. Giao Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện lựa chọn đơn vị vận 

chuyển hồ sơ, tài liệu từ Trung tâm Hành chính công đến các Sở, ban, ngành; 

giữa các Sở, ban, ngành trong quá trình thực hiện và vận chuyển hồ sơ, tài liệu 

từ Sở, ban, ngành về Trung tâm Hành chính công để trả kết quả đảm bảo thời 

gian giải quyết các thủ tục hành chính, tiết kiệm, hiệu quả, an toàn hồ sơ tài liệu. 

Riêng năm 2020, giao Trung tâm Hành chính công tỉnh phối hợp Bưu 

điện tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển hồ sơ tài 

liệutừ Trung tâm Hành chính công đến các Sở, ban, ngành; giữa các Sở, ban, 

ngành trong quá trình thực hiện và vận chuyển hồ sơ, tài liệu từ Sở, ban, ngành 

về Trung tâm Hành chính công, áp dụng tính 1 đơn giá/một hồ sơ, một kết quả, 

với đơn giá thấp nhất theo quy định hiện hành của Bộ Thông tin Truyền thông. 

Trung tâm Hành chính công tỉnh chịu trách nhiệm xác nhận số lượng, 

khối lượng, thời gian, đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ vận chuyển của 

doanh nghiệp được lựa chọn làm cơ sở để thanh toán chi phí của năm 2020. 

Từ năm 2021 trở đi, thực hiện lựa chọn đơn vị vận chuyển hồ sơ, tài liệu 

theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nhưng phải bảo đảm tiết kiệm, hiệu 

quả, an toàn hồ sơ tài liệu. 

2. Về kinh phí thực hiện luân chuyển hồ sơ, tài liệu hàng năm sẽ được bố 

trí trong dự toán của Văn phòng UBND tỉnh (do Trung tâm Hành chính công 

tỉnh không có tài khoản riêng). Trong đó, riêng kinh phí năm 2020, giao Sở Tài 

chính thẩm định, trình UBND tỉnh cấp bổ sung theo quy định. 

Từ năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng dự toán kinh phí thực 

hiện và gửi Sở Tài chính để cân đối, bố trí kinh phí thực hiện trong dự toán hàng 

năm của Văn phòng UBND tỉnh. 



3. Giao Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định; 

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan trực thuộc triển khai, đảm bảo tiết kiệm, 

hiệu quả, đúng quy định pháp luật. 

Nơi nhận:  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Như kính gửi; 

- CV KT2; 

- Lưu VT, 

(L       b).                
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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