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Ủy nhiệm thu thuế cá nhân kinh doanh qua bưu điện, nhiều tiện lợi cho người nộp thuế 

Thực hiện Quyết định số 1021/QĐ-TCT ngày 31-5-2018 của Tổng cục Thuế, từ ngày 1-7-
2018, Cục Thuế tỉnh là 1 trong 15 đơn vị được chọn triển khai thí điểm ủy nhiệm thu 
thuế đợt 2 đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán qua hệ thống 
bưu điện (đợt 1 có 14 tỉnh, hiện toàn quốc có 29/63 tỉnh, thành phố đã triển khai thí 
điểm ủy nhiệm thu thuế khoán). Qua hơn 3 tháng triển khai không chỉ tiết kiệm được 
thời gian, công sức cho người nộp thuế mà còn giảm tải cho ngành Thuế rất đáng kể. 

Ông Đoàn Hạnh Phúc, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Thuế ủy nhiệm thu qua hệ 
thống bưu điện bao gồm các loại: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ 
đặc biệt, thuế môn bài… Tất cả những loại thuế, phí này trước đây cá nhân nộp thuế phải tự 
nộp tại Kho bạc nhà nước, chuyển khoản qua ngân hàng hoặc nhờ cán bộ thuế thu trực tiếp 
bằng biên lai để nộp vào ngân sách nhà nước. Nhưng từ ngày 1-7-2018, những loại thuế nói 
trên được nhân viên ngành bưu điện trực tiếp đến tận nhà thu, giúp các hộ kinh doanh chủ 
động hơn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. 

 

Lãnh đạo Cục Thuế và Bưu điện tỉnh chứng kiến Lễ ký kết ủy nhiệm thu thuế cá nhân kinh 
doanh theo phương pháp khoán giữa Chi cục Thuế và Bưu điện Tp.Phan Rang – Tháp Chàm. 

Ảnh: V.Thanh 

Toàn tỉnh ta hiện có khoảng 8.400 hộ kinh doanh, đa số có quy mô nhỏ. Để đảm bảo việc ủy 
nhiệm thu thuế qua bưu điện đạt hiệu quả, Cục Thuế và Bưu điện tỉnh đã ký kết hợp đồng 
phối hợp, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, Cục Thuế tỉnh đã thành lập Ban chỉ 
đạo, Tổ thường trực giúp việc; xây dựng Đề án thí điểm ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân 
kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán để trình Tổng cục Thuế; chỉ đạo, hướng dẫn 
Chi cục Thuế các huyện, thành phố rà soát số hộ kinh doanh, số thuế, tình hình nợ thuế của 
từng cá nhân kinh doanh để cung cấp cho bưu điện các huyện, thành phố; tổ chức tập huấn 
cho nhân viên bưu điện những kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết, phương thức phối hợp, quy 
trình quản lý thu thuế… Đối với Bưu điện tỉnh, đã bố trí nhân lực gồm 73 nhân viên làm công 
tác thu thuế; trang bị cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ hệ thống công nghệ thông tin, ứng dụng 



phần mềm tin học đảm bảo thực hiện tốt việc thu thuế; tập trung đôn đốc triển khai công tác 
ủy nhiệm thu thuế, cung cấp các mẫu chứng từ thu tiền cho người nộp thuế đạt yêu cầu và 
đảm bảo đúng quy định của pháp luật… 

Nhờ thực hiện đồng bộ trong công tác phối hợp, sau hơn 3 tháng triển khai, kết quả số thuế đã 
thu nộp vào ngân sách gần 14 tỷ đồng, đạt 70% số thuế phải thu. Trong đó, thu nợ từ 30-6-
2018 trở về trước trên 2 tỷ đồng, đạt 32%; thu hộ khoán quý III năm 2018 gần 7,2 tỷ đồng, đạt 
85% và thu hộ khoán sử dụng hóa đơn trên 4,76 tỷ đồng, đạt 93%. Một số địa phương như 
Bác Ái đã thực hiện đạt 100%; huyện Thuận Nam thu đạt 94%..., các địa bàn còn lại thu đạt 
từ 67% -85% chỉ tiêu thu thuế quý III. Ông Nguyễn Việt Sơn, Giám đốc Bưu điện tỉnh nhìn 
nhận: Việc triển khai hợp đồng ủy nhiệm thu đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo 
phương pháp khoán qua bưu điện không chỉ xóa được bất cập như không còn tình trạng các 
điểm thu thuế phải quá tải vào ngày cao điểm mà còn tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đó là 
hộ kinh doanh không phải nghỉ kinh doanh để đi nộp thuế. Tuy nhiên, trong quá trình triển 
khai thực hiện còn nhiều vấn đề khó khăn, đó là số thu cho ngân sách nhà nước hằng năm của 
tỉnh ta chiếm tỷ trọng thấp (khoảng trên 2,4%), nhưng số thu hộ kinh doanh khá lớn, với 
khoảng 50 tỷ đồng/năm. Bên cạnh đó, địa bàn quản lý có 7 huyện, thành phố thì có tới 6/7 
đơn vị thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Mặt khác, số nợ thuế từ 
tháng 6- 2018 trở về trước mà ngành Thuế chuyển sang hầu hết là nợ khó thu, do đó trong 
thời gian tới rất mong ngành Thuế tiếp tục quan tâm bố trí cán bộ phối hợp để cùng tháo gỡ. 

Theo kế hoạch, trong quý IV năm 2018, Cục Thuế và Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp phấn 
đấu đạt số thu trên 20 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ từ 30-6 trở về trước 4,426 tỷ đồng; thu nợ 
quý III năm 2018 là 1,619 tỷ đồng; thu thuế lập bộ hộ khoán quý IV là 8,5 tỷ đồng và thu thuế 
trên hóa đơn khoảng 5,5 tỷ đồng. Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, theo ông Đoàn Hạnh Phúc, 
Cục Thuế và Bưu điện tỉnh sẽ chỉ đạo Chi cục Thuế và Bưu điện các huyện, thành phố đẩy 
mạnh các hình thức truyên truyền đến xã, phường, thị trấn, thôn, khu phố, chợ; đồng thời 
khẩn trương rà soát lại số hộ khoán, xác định lại số hộ kinh doanh đang hoạt động để thu kịp 
thời, hiệu quả, cũng như có biện pháp xử lý thích hợp đối với những cá nhân kinh doanh chây 
ỳ, kéo dài việc nợ thuế để răn đe, lan tỏa. Phấn đấu không để phát sinh nợ thuế quá 5%/sổ bộ 
thuế mà các Chi cục Thuế bàn giao cho bưu điện 
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Khách hàng tại Nghệ An trúng thưởng Xe máy Honda Vision của Bảo hiểm Bưu điện 

Chiều 12/11, tại Bưu điện tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ trao giải Chương trình quay số trúng 
thưởng “Vững tin tay lái - Vững vàng 20” cho khách hàng mua Bảo hiểm ô tô của Bảo 
hiểm Bưu điện. 

Chương trình “Vững tin tay lái – Vững vàng 20” kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Bảo hiểm 
Bưu điện được tổ chức từ 4/7/2018 đến 30/9/2018 trên toàn quốc, chương trình đã thu hút 
được hơn 50.000 khách hàng tham gia trên phạm vi toàn quốc. 

 

Trao thưởng Xe máy Honda Vision, trị giá 29.900.000 đồng cho chị Nguyễn Khánh Tâm, trú 
tại Khối 17, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh. Ảnh: P.V 

Sau 3 đợt quay số, PTI đã tổ chức trao thưởng cho 285 khách hàng may mắn trúng thưởng các 
giải thưởng giá trị của chương trình. Có 1 khách hàng trúng giải thưởng đặc biệt là 1 xe ô tô 
Madaz 2, 21 khách hàng trúng giải nhất 1 chiếc xe máy Honda Vision cùng nhiều quà tặng có 
giá trị khác. Đặc biệt, PTI cũng sẽ trích 10.000 đồng/ mỗi khách hàng để triển khai các hoạt 
động an toàn giao thông. 

Tại Bưu điện tỉnh Nghệ An, chị Nguyễn Khánh Tâm trú tại Khối 17, phường Hà Huy Tập, 
TP. Vinh (Nghệ An) đã may mắn nhận được giải nhất của chương trình là 1 chiếc Xe máy 
Honda Vision, trị giá 29.900.000 đồng. 

Chị Tâm phấn khởi chia sẻ tại buổi lễ nhận thưởng: gắn bó với Bảo hiểm Bưu điện đã lâu 
nhưng chưa từng nghĩ sẽ trúng giải thưởng lớn như vậy. Khi nhận được thông báo trúng 
thưởng tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ và 
đồng hành cùng Bưu điện trong việc tuyên truyền tới người dân những lợi ích thiết thực khi 
tham gia mua Bảo hiểm xe cơ giới.  
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Giải pháp hành chính công VNPOST-PA đa tiện ích 

Được lựa chọn là một trong 5 sản phẩm số triển vọng vào vòng Chung khảo Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt 2018 lĩnh vực CNTT, giải pháp hành chính công VNPOST-PA đem lại 
nhiều tiện ích phục vụ người dân, doanh nghiệp, cơ quan hành chính Nhà nước và Bưu 
điện Việt Nam. 

Là sản phẩm đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị bưu chính công ích 
trong việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, VNPOST-PA hỗ trợ miễn phí người 
dân, doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính mà không 
cần tới Cơ quan hành chính Nhà nước. 

Được triển khai với mục tiêu đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết 
thủ tục hành chính, thực hiện kết nối mạng thông tin phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Giải pháp hành chính công VNPOST-PA 
đã đáp ứng được nhiều mục tiêu quan trọng. 

Giải pháp hành chính công VNPOST-PA đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo Quyết 
định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với xu hướng 
tất yếu, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm để phục vụ theo xu hướng xây dựng 
Chính phủ kiến tạo. Sản phẩm có sự sáng tạo phù hợp với điều kiện triển khai, ứng dụng của 
Việt Nam. Sản phẩm mang tính mới lạ, phù hợp với xu hướng cải cách hành chính. 

 

Ứng dụng được cung cấp miễn phí. 

Đối với xã hội, giải pháp giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và xã hội, giảm thiểu 
số lượt người dân tham gia giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; Với cơ quan hành chính, 
giải pháp giúp giảm chi phí hoạt động, tinh giản được biên chế, hạn chế phiền hà cho người 
dân, giảm bớt áp lực với các bộ phận nhận và trả kết quả, tạo điều kiện để cán bộ tập trung 
chuyên môn, nâng cao hiệu quả, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, giúp lành mạnh hoá 
các thủ tục hành chính. 



Đối với Bưu điện Việt Nam, giải pháp đã giúp thực hiện được nhiệm vụ về tham gia cải cách 
hành chính, khai thác tối đa và phát huy được hiệu quả mạng Bưu chính công ích do Nhà 
nước đầu tư. Cung cấp công cụ quản lý tập trung cơ quan hành chính công và các thủ tục hành 
chính; Cung cấp cho giao dịch viên công cụ để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính 
công, tra cứu các thủ tục, thành phần hồ sơ, cước dịch vụ và lệ phí của từng thủ tục hành 
chính; Cung cấp cho bưu cục đầu mối công cụ để bàn giao hồ sơ, lệ phí với cơ quan hành 
chính; Cung cấp công cụ kiểm tra, giám sát về tình trạng bưu gửi, hồ sơ tạo điều kiện thuận 
tiện cho việc xử lý, tra cứu… Giải pháp cũng giúp nâng cao chất lượng dịch vụ; giảm thiểu 
thời gian tác nghiệp trong các khâu khai thác, vận chuyển. Mang lại hiệu quả trong sản xuất 
của Tổng công ty cũng như góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất. 

Ngoài ra, khi áp dụng Giải pháp hành chính công VNPOST-PA, Bưu điện Việt Nam có thể 
khai thác tối đa và nâng cao hiệu quả hạ tầng mạng lưới bưu chính công cộng rộng khắp cả 
nước, kết hợp việc cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích và các dịch vụ hành chính công 
tới người dân ở mọi vùng miền của đất nước, phát huy được mạng lưới bưu chính công cộng 
do Nhà nước đầu tư. Giảm thiểu số lượt người dân tham gia giao thông, tránh gây ùn tắc giao 
thông. 

Hiện giờ, giải pháp hành chính công VNPOST-PA đã triển khai tại Thành phố Cần Thơ và 
đang triển khai tại tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Tháp, An 
Giang. VNPOST đặt mục tiêu trong năm 2018 sẽ triển khai phủ rộng 63 tỉnh thành. Giải pháp 
được đánh giá có tính khả thi về kỹ thuật, đã chạy ổn định trên mạng lưới của Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam, phục vụ Người dân và Doanh nghiệp trên toàn quốc trong việc tiếp nhận, 
trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. Sản phẩm dễ sử dụng, có tính ứng dụng thiết thực và 
rộng rãi phục vụ quản lý, sản xuất, kinh doanh, phục vụ xã hội – cộng đồng, mang lại lợi ích 
cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước. 

Sản phẩm đơn giản trong sử dụng và dễ dàng triển khai, có tính ứng dụng mới. Hệ thống PA-
Mobile được phát triển có thể chạy trên thiết bị di động có giao tiếp kết nối cao, có thể chạy 
và kết nối đồng thời trên nhiều loại di động và các thiết bị cầm tay khác. 
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BHXH tỉnh Hòa Bình:Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính 

Trong những năm qua Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình luôn chú trọng đến công tác cải 
cách hành chính (CCHC), triển khai giao dịch điện tử, chuyển phát hồ sơ qua Bưu 
điện… để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị, doanh nghiệp và người dân đến 
giao dịch trong việc tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo 
hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). 

 

Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình đã triển khai đồng loạt các giải pháp về cải cách thủ 
tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn hệ thống. Trên cơ sở rà soát từng 
thủ tục, quy trình của tất cả các lĩnh vực nghiệp vụ từ thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho đến 
giải quyết, chi trả các chế độ. Bảo hiểm xã hội tỉnh rà soát công bố thực hiện giảm thời hạn 
giải quyết 10 thủ tục hành chính so với quy định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Để người dân biết và dễ dàng thực hiện, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã niêm yết tại bộ phận “một 
cửa”, đăng tải trên Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh thủ tục hành chính được sửa đổi 
bổ sung trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo Quyết định số 929/ QĐ-BHXH ngày 26/7/2018; gắn 
công tác CCHC với công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên rà soát, kiểm tra thực hiện 
nhiệm vụ; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ; kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi 
không đúng chuẩn mực… Bên cạnh đó Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện tốt việc tiếp nhận 
và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính nhằm giảm bớt thời gian và chi phí cho người 
tham gia và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. 



 

Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tại BHXH tỉnh. 

Điểm nhấn trong công tác cải cách hành chính ở Bảo hiểm xã hội tỉnh là việc đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành. Hiện nay, Bảo 
hiểm xã hội tỉnh đang ứng  dụng hiệu quả 10 phần mềm quản lý; thực hiện tốt giao dịch điện 
tử đạt 100% với các đơn vị sử dụng lao động. Vận hành hiệu quả Hệ thống một cửa điện tử để 
quản lý, theo dõi toàn bộ quy trình nghiệp vụ, từ việc tiếp nhận hồ sơ đến thụ lý giải quyết, trả 
kết quả giải quyết TTHC, cảnh báo tình trạng hồ sơ sắp đến hạn, chậm muộn…; triển khai 
phần mềm quản lý văn bản điều hành và hệ thống thư điện tử của ngành, duy trì và thường 
xuyên nâng cấp Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, đảm bảo an ninh mạng và an toàn 
cơ sở dữ liệu toàn ngành, hỗ trợ xử lý các lỗi kỹ thuật khi ứng dụng công nghệ thông tin. 

Với các giải pháp đồng bộ cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh đã mang lại lợi ích 
cho đơn vị, doanh nghiệp và người dân đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng, thuận lợi, góp 
phần nâng cao chất lượng, minh bạch hóa các dịch vụ hành chính công. Từ đầu năm 2018 đến 
này, toàn tỉnh đã tiếp nhận 54.949 hồ sơ các loại; nhận qua dịch vụ Bưu chính 16.320 hồ sơ. 
Thực hiện giải quyết 33.659 lượt hồ sơ giải quyết BHXH. 

Thời gian tới, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách 
hành chính; đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; nâng cao hiệu 
quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua cơ quan Bưu điện; tiếp nhận, giải quyết các thủ tục 
hành chính thông qua bộ phận “một cửa”, nhằm giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình, quy 
định đối với mọi thủ tục hành chính về chế độ BHXH, BHYT; tiếp tục nâng cao trách nhiệm 
của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp 
luật về cải cách hành chính… 

PHẠM THỊ VINH 

 



 

Nguồn: Báo Yên Bái  

Ngày đăng: 12/11/2018 
Mục: Tin tức    

Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện Chương trình “Nồi cháo nhân ái” 

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên, bắt đầu từ tháng 11/2018, Đoàn 
Khối Doanh nghiệp tỉnh thực hiện Chương trình "Nồi cháo nhân ái” vào các sáng thứ 7 
hoặc Chủ nhật tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. 

 

Đoàn viên thanh niên thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh phát cháo cho bệnh nhân đang 
điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hữu nghị 103. 

Tham gia thực hiện chương trình có các đơn vị gồm: Công ty TNHH Hòa Bình, Công ty 
TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Yên Bái, Bưu điện tỉnh, Công ty cổ phần Vận tải thủy 
bộ Yên Bái, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103... 

 

Nguồn kinh phí thực hiện Chương trình "Nồi cháo nhân ái” được vận động quyên góp từ các 
tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm. Đối tượng mà chương trình hướng đến là các bệnh nhân có 
hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú tại các bệnh viện. Mỗi nồi cháo trị giá 1 triệu đồng 
tương đương với khoảng 100 suất cháo phát từ thiện cho người bệnh. 

 

Chương trình "Nồi cháo nhân ái” của Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh là hoạt động có ý nghĩa 
thể hiện tinh thần "tương thân tương ái” trong cộng đồng, cần phát huy và nhân rộng. 

 

Hồng Oanh 



 

Nguồn: Tạp chí cộng sản    

Ngày đăng: 12/11/2018 
Mục: Tin tức              

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 05 đến 11-11-2018 

 

Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về ứng 
dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nền hành chính hiện đại. 

Nghệ An tiếp tục tiến hành sáp nhập, tinh giản biên chế; Lào Cai quyết liệt thực hiện các 
biện pháp cải cách hành chính; Vĩnh Phúc tổ chức, sắp xếp lại nhiều cơ quan, đơn vị; 
Vĩnh Long ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại; Bạc Liêu 
thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; là 
những tin nổi bật tuần qua. 

Nghệ An tiến hành sáp nhập, tinh giản biên chế 

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức, đến tháng 11-2018, tại Nghệ An đã có một số cơ quan, đơn vị đã tiến 
hành sắp xếp tổ chức bộ máy. Trong năm 2018 đã tiến hành sáp nhập Cảnh sát Phòng cháy 
chữa cháy tỉnh vào Công an tỉnh và giảm 34 đơn vị cấp phòng trong Công an tỉnh xuống còn 
28 phòng; sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã Cửa Lò với Đài Phát 
thanh - Truyền hình thị xã Cửa Lò; sáp nhập Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện 
Quỳnh Lưu với Đài Phát thanh - Truyền hình huyện Quỳnh Lưu. Nhiều huyện trong tỉnh đã 
thực hiện nhất thể hóa chức danh Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị… 

Trong thời gian tới, Nghệ An đã thống nhất mỗi cơ quan, đơn vị sẽ giảm ít nhất một đầu mối 
bên trong và giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Tỉnh yêu cầu với 
những nội dung sắp xếp tổ chức bộ máy đã rõ, các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 
ngay, tránh tình trạng kéo dài. Ngoài ra, tỉnh Nghệ An cũng thống nhất sẽ sáp nhập Trung tâm 
Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện với Đài Phát thanh - Truyền hình huyện thành 
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; giải thể Phòng Y tế, chuyển chức năng quản 
lý nhà nước về y tế và biên chế về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.  

Cùng với đó, tỉnh Nghệ An tập trung rà soát, thống kê các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 
tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, xây dựng kế hoạch, lộ trình sáp 
nhập theo kế hoạch của Trung ương; rà soát, thống kê, xây dựng lộ trình sáp nhập các khối, 
xóm, bản không đủ tiêu chuẩn từ nay đến năm 2021 bảo đảm khoa học, hợp lý và xây dựng đề 
án khoán kinh phí hoạt động của các khối, xóm, bản. 



Đối với các đơn vị điểm cấp huyện, Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu mỗi đơn vị lựa chọn thực hiện 
thí điểm 1 đến 2 mô hình hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy với cơ quan 
chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân có chức năng nhiệm vụ tương đồng; đối với các đơn vị 
chưa đủ điều kiện hợp nhất các cơ quan thì thí điểm nhất thể hóa chức danh người đứng đầu 
cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy với cơ quan chuyên môn. 

Lào Cai quyết liệt cải cách hành chính 

Năm 2018, tỉnh Lào Cai chọn chủ đề “Quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, 
các cấp”. Do vậy, các cấp, ngành đã chủ động, quyết liệt cải cách hành chính, chú trọng nâng 
cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút 
đầu tư trên địa bàn tỉnh và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong cải cách thể chế, cải 
cách thủ tục hành chính. Để đơn giản hóa thủ tục hành chính, Lào Cai đã phê duyệt danh mục 
534 thủ tục hành chính, thực hiện cắt giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết, trong đó, tập 
trung vào các thủ tục hành chính có tần suất thực hiện giao dịch nhiều gồm: 387 thủ tục hành 
chính cấp tỉnh, 95 thủ tục hành chính cấp huyện, 52 thủ tục hành chính cấp xã.  

Kết quả 10 tháng năm 2018 đã có 37.395 lượt hồ sơ thực hiện cắt giảm, tiết kiệm gần 20 tỷ 
đồng. Riêng thủ tục liên quan đến cấp phép xây dựng đã rút ngắn thời gian của 11 thủ tục 
hành chính, đồng thời hoàn thành việc chuẩn hóa, công bố kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành 
chính/danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết.  

Tỉnh Lào Cai cũng đã quyết liệt sắp xếp, kiện toàn 25 cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước 
cấp tỉnh, huyện; sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp huyện theo đúng hướng dẫn của Trung 
ương và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương theo phân cấp ở tỉnh. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, Lào Cai đã sắp xếp thu gọn từ 32 phòng khám đa khoa 
khu vực xuống còn 18 phòng khám đa khoa khu vực; sáp nhập 68 trường học thành 34 
trường, gộp 79 điểm trường mầm non và tiểu học. 

Nhằm tinh gọn bộ máy hành chính theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, tỉnh Lào Cai đã hợp nhất 
Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải thành Sở Giao thông, vận tải, xây dựng. Bên cạnh đó, rà 
soát, sắp xếp lại 90 Ban Chỉ đạo, tổ chức phối hợp liên ngành cấp tỉnh; 90% thôn, tổ dân phố 
hoàn thành sắp xếp 3 người đảm nhận 7 chức danh, các thôn, tổ dân phố còn lại đang tiếp tục 
rà soát, triển khai. 

Ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai được quan tâm và đầu tư hơn. Hệ 
thống thông tin dùng chung được triển khai nhân rộng, đồng bộ trên cả 3 cấp. Qua đó, mối 
quan hệ giữa cơ quan hành chính với nhân dân, doanh nghiệp, môi trường đầu tư kinh doanh 
của địa phương đã được cải thiện, hoạt động của các cơ quan nhà nước theo hướng phục vụ 
ngày càng rõ nét hơn. 

Vĩnh Phúc tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại nhiều cơ quan, đơn vị 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan đơn vị trên địa 
bàn. Cụ thể, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung 
tâm Bồi dưỡng kiến thức và đào tạo nghề cho nông dân và Trung tâm Khuyến nông - Khuyến 
ngư thành Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Vĩnh Phúc. UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định số 2545/QĐ-UBND về việc tổ chức lại 
Nhà hát Chèo và Đoàn nghệ thuật ca, múa, nhạc thành Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc.  

Vĩnh Phúc cũng quyết tâm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao 
chất lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan tỉnh với mong muốn đạt kết quả cao 
thực sự, được nhiều người dân ủng hộ. Toàn tỉnh có 21/21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 
9/9 huyện, thành, thị được quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
theo Nghị định số 24/2014/ NĐ-CP ngày 04-4-2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 



ngày 05-5-2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Sau khi quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 
chức của các sở, ngành,UBND cấp huyện trong toàn tỉnh đã giảm tới 28 phòng chuyên môn. 
Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đã thực hiện tổ chức rà soát, sắp xếp, sáp nhập, giải 
thể, tổ chức lại để giảm 45 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay toàn tỉnh đã giảm 74 đầu mối 
cơ quan, đơn vị. 

Vĩnh Long: Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại 

Ngày 06-11, Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông do Thứ trưởng Nguyễn Minh 
Hồng làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về công tác ứng dụng công 
nghệ thông tin trong xây dựng nền hành chính hiện đại. 

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh đã ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nền hành 
chính hiện đại, triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc đến 100% cơ quan 
hành chính nhà nước từ tỉnh đến xã, góp phần hạn chế giấy tờ, giải quyết công việc nhanh 
chóng, tiết kiệm chi phí. Đến nay, 100% cơ quan cấp tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng hệ 
thống mạng LAN kết nối mạng WAN của tỉnh. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, 
huyện thường xuyên sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin đạt 90% và sử dụng internet phục 
vụ công việc chiếm 95%; 100% cơ quan được cấp chữ ký số triển khai gửi, nhận văn bản có 
sử dụng chữ ký số trong toàn tỉnh.  

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến, Vĩnh Long đã đưa vào vận hành Cổng dịch vụ công trực 
tuyến của tỉnh; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ hành chính điện tử tại Bộ phận một cửa của 
UBND cấp huyện đúng hạn đạt 95%. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng nền hành 
chính hiện đại của tỉnh vẫn còn một số khó khăn. Trong đó, cơ sở dữ liệu quốc gia dùng 
chung triển khai chậm làm ảnh hưởng đến việc triển khai chính quyền điện tử của tỉnh. Chế 
độ đãi ngộ thấp dẫn đến tình trạng chảy máu nhân lực phụ trách công nghệ thông tin có kinh 
nghiệm, trình chuyên môn sâu từ cơ quan Nhà nước sang khối tư nhân. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 
phát sinh rất ít do tổ chức và cá nhân vẫn còn thói quen nộp trực tiếp hồ sơ bằng bản giấy tại 
cơ quan giải quyết thủ tục hành chính. Đa số người dân còn thiếu kỹ năng sử dụng ứng dụng 
công nghệ thông tin và thiết bị hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến.  

Tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ sớm ban hành quy chế phối hợp giữa các các bộ, ngành 
trong triển khai Chính phủ điện tử, triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia. Bộ Thông tin và 
Truyền thông tham mưu ban hành chính sách đãi ngộ cán bộ, công chức viên chức trong các 
cơ quan Đảng, Nhà nước để có chính sách thu hút nhân lực công nghệ thông tin phục vụ lâu 
dài. Bộ Nội vụ cần nâng điểm cho các tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua 
khen thưởng nhằm nâng cao vai trò quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện 
nay. 

Đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh Vĩnh Long thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Minh 
Hồng đề nghị tỉnh sớm xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu theo kiến trúc chính quyền 
điện tử để bảo đảm kết nối giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong tỉnh với các bộ, 
ngành Trung ương. Bên cạnh đó, tỉnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, 
bảo đảm thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn 
khai thác sử dụng các dịch vụ chính phủ điện tử do cơ quan nhà nước cung cấp, từ đó thu hút 
sự tham gia của người dân, doanh nghiệp vào các dịch vụ Chính phủ điện tử. Vĩnh Long thực 
hiện kết nối hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với dịch vụ bưu chính công 
ích trong tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính. Ngoài ra, tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp 
trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị đảm bảo an toàn thông tin, phần mềm hệ thống và thực hiện các 
giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng. 



Bạc Liêu thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh  

Thực hiện chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp của Chính phủ, tỉnh Bạc Liêu đã thực 
hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Chủ 
tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung cho biết: Theo công bố của VCCI, chỉ số PCI 
của tỉnh Bạc Liêu năm 2017 đạt được 61,09 điểm, tăng 3,43 điểm so với năm 2016 (57,66 
điểm). Tuy điểm số tăng nhưng về thứ hạng lại giảm 1 bậc, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố so 
với năm 2016 (xếp thứ 41), xếp hạng ở nhóm trung bình so với cả nước, đứng thứ 10 so với 
các tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (trên các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu 
Giang). Trong số 10 chỉ số thành phần có 6 chỉ số tăng, 4 chỉ số giảm.  

Thời gian tới, để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh, tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung thực 
hiện các giải pháp: Tiếp tục triển khai Chương trình hành động số 01/CTr-UBND của UBND 
tỉnh về nâng cao chỉ số PCI năm 2017 đến năm 2020, Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị 
quyết 35/NQ-CP của Chính phủ nhằm tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thuận 
lợi, thông thoáng, minh bạch. Bên cạnh đó, đưa Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, 
xã liên thông thủ tục từ tỉnh xuống huyện, xã; đề xuất phương án triển khai đánh giá chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2018. 

Tỉnh tăng cường công tác hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua việc thành lập Văn 
phòng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ doanh nghiệp, hỗ trợ hồ sơ thủ 
tục khi doanh nghiệp cần; tiếp tục thực hiện mô hình “cà phê doanh nhân” nơi để lãnh đạo 
tỉnh gặp gỡ doanh nghiệp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tiếp nhận phản ánh những khó 
khăn, vướng mắc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu 
tư để kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm sản xuất kinh 
doanh. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ đối với các cơ quan quản lý nhà nước, cá nhân làm 
việc trực tiếp với nhà đầu tư, doanh nghiệp nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh 
trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu doanh nghiệp, 
nhà đầu tư.  

Tỉnh tiếp tục duy trì tổ chức các buổi đối thoại doanh nghiệp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng 
và tiếp nhận phản ánh những khó khăn, vướng mắc lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký 
đầu tư của doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ, giúp doanh nghiệp, nhà 
đầu tư an tâm sản xuất kinh doanh.  

Bạc Liêu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đăng tải lên phương tiện thông tin đại 
chúng về chỉ số PCI của tỉnh, chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành; các quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

Cùng với đó tỉnh tổ chức Hội nghị phân tích, đánh giá và đề ra giải pháp nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018 và những năm tiếp theo nhằm triển khai các giải pháp 
nâng cao chỉ số PCI đến các cấp, ngành trong tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 
thông thoáng, minh bạch. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của 
các cấp, ngành trong tỉnh về chỉ số PCI, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
thu hút đầu tư của tỉnh, môi trường sản xuất kinh doanh được cải thiện./. 

 


