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Bước phát triển mới của Bưu điện Phú Yên 

 

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh và Công an tỉnh tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ qua 
hệ thống bưu điện - Ảnh: VÕ PHÊ 

Năm 2018, từ những kết quả đạt được vượt trội trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
Bưu điện tỉnh chính thức trở thành đơn vị kinh doanh có lãi của Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam. Đây được xem là bước phát triển mới, tạo đà tăng trưởng trong những năm 
tiếp theo. Báo Phú Yên đã phỏng vấn ông Phạm Văn Ngữ, Phó Giám đốc phụ trách Bưu 
điện tỉnh, xung quanh hoạt động của đơn vị, ông cho biết: 

  

- Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam, sự hỗ trợ, phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể, khách hàng, tập thể cán bộ, công 
nhân viên Bưu điện tỉnh đã thi đua sản xuất, kinh doanh, mở rộng mạng lưới, cải tạo, nâng 
cấp hệ thống bưu cục cấp 2, cấp 3 khang trang, sạch đẹp. 

  

Đơn vị đã đầu tư đồng bộ trang thiết bị theo chuẩn nhận diện thương hiệu và văn hóa doanh 
nghiệp Bưu điện Việt Nam; tổ chức sản xuất, kinh doanh, hoàn thành vượt mức cao cả 5/5 chỉ 
tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của tổng công ty giao. 

  

Đáng kể là tổng doanh thu thực hiện đạt trên 164 tỉ đồng, tăng trưởng hơn 50% so với năm 
2017. Trong đó, nhóm dịch vụ bưu chính chuyển phát thực hiện gần 32 tỉ đồng, tăng 26,6%; 
dịch vụ tài chính bưu chính đạt 25,8 tỉ đồng, tăng 38,3%; dịch vụ phân phối truyền thông đạt 
106 tỉ đồng, tăng 62,3%... 

  

Nổi bật nhất là chỉ tiêu chênh lệch thu chi đạt 200% kế hoạch, đánh dấu bước phát triển mới 
của Bưu điện tỉnh; chính thức trở thành đơn vị kinh doanh có lãi của Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam. 

  



* Ngoài những kết quả đạt được, năm 2018 cũng là năm mà Bưu điện tỉnh tham gia vào 
các hoạt động xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính của tỉnh. Xin ông cho 
biết thêm về vấn đề này? 

  

- Năm 2018, Bưu điện tỉnh là đơn vị đầu tiên trong cả nước được tổng công ty chỉ đạo thực 
hiện dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” thuộc đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số 
hóa” của Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ này, cán bộ, công nhân viên của đơn vị đã phối hợp 
cùng lực lượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

  

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, đơn vị đã sửa chữa, cải tạo, 
xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại điểm giao dịch trung tâm Bưu điện 
tỉnh… Chúng tôi cũng đã phối hợp với các đơn vị chuẩn bị hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang 
thiết bị hệ thống công nghệ thông tin, tập huấn quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành 
chính cho công chức, viên chức ở các sở, ban ngành của tỉnh trực tiếp làm việc tại trung 
tâm… và đưa trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 2/2019 theo đúng chủ trương đề ra. 

  

Hiện trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết bước đầu cho hơn 1.450 thủ tục hành chính của 22 
sở, ban ngành của tỉnh và 2 cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh là Công an tỉnh và Cục 
Thuế tỉnh thông qua hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh. 

  

Trong năm 2019, Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên quan tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thiết lập 
trung tâm phục vụ hành chính công ở các huyện, góp phần xây dựng và triển khai hiệu quả 
chính quyền điện tử tỉnh đồng bộ, thống nhất. 

  

* Những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của đơn vị trong năm 2019 là gì, thưa 
ông? 

  

- Năm 2019, Bưu điện tỉnh phấn đấu thực hiện tổng doanh thu 185 tỉ đồng, tăng trưởng 13%, 
mức chênh lệch thu chi cũng tăng gấp 4,5 lần so với kết quả thực hiện năm 2018, thu nhập 
bình quân của người lao động 7,9 triệu đồng/người/tháng… 

  

Để đạt được mục tiêu này, ngoài các yêu cầu mới về nâng cao năng lực mạng lưới, nâng cao 
chất lượng dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng để cạnh tranh hội nhập, đào tạo nguồn 
nhân lực, quản lý tài chính, xây dựng thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp… đòi hỏi mỗi cán 
bộ, công nhân viên Bưu điện tỉnh phải phấn đấu nhiều hơn. 

  

Ngay từ đầu năm, các phòng chức năng, cơ sở trực thuộc Bưu điện tỉnh đã tiến hành phân 
tích, đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những tồn tại, khiếm khuyết cần khắc phục; 
đề ra các giải pháp mang tính đột phá để thực hiện kế hoạch kinh doanh một cách quyết liệt 
theo định hướng của tổng công ty. Chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ mọi nguồn lực và sẽ nỗ 
lực thực hiện thành công kế hoạch, khẳng định được vị thế, giành thị phần, đảm bảo nguồn 
lực phát triển trong những năm tiếp theo. 

  



Bưu điện tỉnh cũng tăng cường hỗ trợ, thúc đẩy kinh doanh tại các thị trường trọng điểm; tiếp 
tục phát triển đều 3 nhóm dịch vụ chính là bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính và 
phân phối truyền thông. Đồng thời triển khai các chương trình thi đua như bưu cục kiểu mẫu, 
giao dịch viên chuyên nghiệp… Cùng với đó, chúng tôi cũng tập trung phục vụ hành chính 
công, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy 
đảng, chính quyền trong tỉnh. 

  

* Xin cảm ơn ông! 
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Triển khai điều tra xã hội học về chỉ số cải cách hành chính 

Trong tháng 2-2019, Hội đồng đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Bình Dương 
đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐĐG điều tra xã hội học (XHH) xác định chỉ số CCHC 
trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm tổ chức điều tra XHH phục vụ việc 
xác định chỉ số CCHC năm 2018 của cấp sở, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh; bảo đảm 
thu thập đầy đủ thông tin, số lượng, đối tượng để xác định chỉ số CCHC chính xác, khách 
quan, khoa học. Đối tượng điều tra XHH bao gồm 18 sở, ban, ngành; 9 UBND huyện, thị, 
thành phố và 91 UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cấp sở không bao gồm Văn 
phòng UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh. 

Phạm vi điều tra XHH gồm đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã; lãnh đạo UBND cấp huyện, 
cấp xã; lãnh đạo các phòng ban chuyên môn cấp huyện và cán bộ, công chức các sở, ban, 
ngành cấp tỉnh, cán bộ công chức các phòng, ban chuyên môn cấp huyện, cán bộ, công chức 
và người hoạt động không chuyên môn cấp xã. Tổ điều tra XHH phối hợp với Trung tâm 
Hành chính công, Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn và giao phiếu khảo sát cho điều tra viên điều 
tra XHH theo quy định. 
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Nga hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia về xây dựng Chính phủ điện tử 

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại buổi làm việc ngày 18/2. 
Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng 
đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn cán bộ chuyên gia, doanh nghiệp của Liên bang Nga 
với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, các tập đoàn công 
nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam cũng như kết quả làm việc giữa Bộ Phát triển số, thông tin 
liên lạc và truyền thông đại chúng Nga với Văn phòng Chính phủ. Ba nhóm công tác của đoàn 
đã nghiên cứu, tìm hiểu về cổng dịch vụ công quốc gia và hệ thống xác thực điện tử, trung 
tâm an toàn, an ninh mạng, đô thị thông minh theo đề xuất của Việt Nam. Kết quả các buổi 
làm việc đã thể hiện sinh động quan hệ mật thiết, trách nhiệm của đoàn công tác trong việc 
triển khai kết quả hội đàm giữa Thủ tướng hai nước trong chuyến thăm chính thức Việt Nam 
của Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Medvedev vào tháng 11/2018, thúc đẩy hoạt 
động xây dựng Chính phủ điện tử mà Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam 
và Bộ Phát triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng Nga đã ký biên bản hợp tác 
năm 2018. 

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, Việt Nam còn thiếu thể chế, các văn bản quy định liên 
quan đến xây dựng Chính phủ điện tử và gặp rào cản trong việc kết nối cơ sở dữ liệu giữa các 
bộ, ngành, địa phương. Việt Nam đang tập trung thúc đẩy việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa 
các cơ quan nhà nước và giữa cơ quan nhà nước với người dân, bảo mật dữ liệu, hướng tới 
Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số. Để làm được điều này, cần xây dựng một khung 
tổng thể, nhiều thiết bị ứng dụng cùng chạy trên nền tảng hệ thống. 

Bộ trưởng mong muốn với kinh nghiệm xây dựng thành công Chính phủ điện tử, Nga giúp 
Việt Nam xây dựng cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin; kênh tương tác 
giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp; trung tâm điều hành Chính phủ; trung tâm an 
toàn, an ninh mạng tại Văn phòng Chính phủ; xây dựng đô thị thông minh tại Hà Nội.  
 
Cho biết quan điểm của Chính phủ là huy động nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp và Chính 
phủ sẽ thuê lại hạ tầng, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị doanh nghiệp hai nước hợp tác theo 
hướng chuyển giao công nghệ, Nga đánh giá sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam làm 



ra. Ông mong muốn Nga cung cấp thông tin hành lang pháp lý về xây dựng Chính phủ điện tử 
cho Chính phủ Việt Nam và đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực này.  

"Phải có đội ngũ chuyên gia giỏi để đánh giá độc lập sản phẩm mà cơ quan, doanh nghiệp 
Việt Nam thiết kế, đầu tư. Chính phủ thuê lại dịch vụ công nghệ thông tin sẽ nâng cao chất 
lượng, tính năng động và chủ động của doanh nghiệp, hạn chế thấp nhất tiêu cực xảy ra. Văn 
phòng Chính phủ không đầu tư dự án, không để “vừa đá bóng, vừa thổi còi”, Văn phòng 
Chính phủ chỉ kiểm soát, để có cái nhìn tổng quát, khách quan" - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng 
nhấn mạnh. 

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô 
Hải Phan đã báo cáo kết quả chuyến làm việc của đoàn công tác LB Nga với Văn phòng 
Chính phủ trong hai ngày qua, đưa ra một số đề xuất kiến nghị nghiên cứu, hỗ trợ hợp tác. Hai 
bên đã cùng trao đổi về các nội dung đề xuất này. 

Thứ trưởng Bộ Phát triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng Nga Mikhail 
Mamonov cho biết, Nga xây dựng Chính phủ điện tử từ con số không và sẵn sàng hỗ trợ Việt 
Nam trong quá trình triển khai, có thể là tư vấn cho Việt Nam và hoàn toàn không tính phí 
hoặc chuyển giao công nghệ của Nga vào các dự án, hỗ trợ đào tạo chuyên gia trong xây dựng 
Chính phủ điện tử, xây dựng thành phố thông minh, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Ông 
Mamonov cho rằng an ninh mạng là vấn đề nhạy cảm, đây là quá trình lâu dài chuyển giao trí 
thức và kinh nghiệm để Việt Nam nắm được công nghệ đó. Phía Nga sẽ cân nhắc đến việc tận 
dụng những hệ thống công nghệ thông tin Việt Nam đang áp dụng. 

 

Quang cảnh buổi làm việc ngày 18/2. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN 

Ông Mamonov cũng đưa ra một số dự án phía Nga có thể thực hiện ngay như trao cho Việt 
Nam dự thảo các văn bản pháp lý về quy trình xử lý các văn bản lưu chuyển và đảm bảo an 
ninh thông tin trên mạng; xây dựng trung tâm an toàn, an ninh thông tin ở Việt Nam với sự 
tham gia của các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Nga; tạo ra các trung tâm cung cấp dịch 
vụ công như của Nga ở tại các bưu cục của Bưu điện Việt Nam; xây dựng cổng thông tin điện 
tử cung cấp dịch vụ công của Chính phủ; xây dựng phần mềm sử dụng trên điện thoại thông 
minh, qua đó người dân có thể gửi ý kiến của mình cho chính quyền thành phố.  

“Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đã nói, Việt Nam đang xây dựng một Chính phủ minh bạch. 
Không gì minh bạch hơn là mọi người dân có thể đóng góp ý kiến của mình qua nền tảng 
mạng. Về mặt chính trị đó là vấn đề có lợi”, ông Mamonov nói.  

Dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin 
Vnukov, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành và Thứ trưởng Bộ Phát 
triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng Nga Mikhail Mamonov đã ký kết biên 
bản làm việc. 
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TP.HCM: Các Sở ngành và quận huyện tăng tốc cải cách hành chính 

UBND TP.HCM chiều 19/2 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành 
chính (CCHC) năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ CCHC năm 2019. Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã đến dự và phát 
biểu chỉ đạo. 

Cùng tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 
TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch 
UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến; đại diện các ban Đảng Thành ủy, sở, ngành, UBND 24 
quận, huyện. 

Lấy yếu tố con người là trọng tâm thực hiện đột phá CCHC 

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Huỳnh Công Hùng cho biết: Trong năm 
2018, các cơ quan, đơn vị của TP đã đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, 
tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. TP tiếp tục quan tâm chỉ 
đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC, 
trọng tâm là các lĩnh vực đầu tư; xây dựng - quy hoạch; đất đai,… nhằm rút ngắn thời gian 
giải quyết TTHC, tiết kiệm chi phí. 

Bên cạnh đó, TP ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan hành 
chính; cũng như phục vụ người dân và doanh nghiệp (DN). TP xây dựng và triển khai chính 
quyền điện tử và triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước. Cụ thể, TP đã thực hiện 
778 điểm kết nối vào hệ thống mạng băng thông rộng TP (MetroNet) phục vụ việc trao đổi 
thông tin trong vận hành, liên thông hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành các cấp. 

Để thực hiện chủ đề năm 2019 là “Năm đột phá CCHC và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc 
Hội”, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Công Hùng cũng cho hay: TP tiếp tục đẩy mạnh 
triển khai đồng bộ 6 nhiệm vụ của công tác CCHC, trong đó lấy “yếu tố con người” là trọng 
tâm để thực hiện đột phá trong cải cách, gắn với việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, cơ chế phân 
cấp, ủy quyền và lấy thu nhập tăng thêm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm động 
lực thúc đẩy. 

Theo đó, TP tiếp tục phát động phong trào thi đua cao điểm về CCHC, nhằm đề cao trách 
nhiệm người đứng đầu, cơ quan trong tìm các giải pháp, sáng kiến phục vụ người dân, DN. 
Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát chuyên đề, đặc biệt chú trọng kiểm tra trách 
nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành CCHC và quy tắc ứng xử, thực thi công vụ 
trên địa bàn TP. 



Các đồng chí lãnh đạo TPHCM chứng kiến các quận - huyện, sở - ngành ký cam kết thi đua 
quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ CCHC (Ảnh: Thanhuytphcm) 

Bên cạnh đó, TP xây dựng và triển khai thực hiện quy trình phối hợp các sở - ngành, quận - 
huyện có thời hạn giải quyết TTHC liên quan đến DN và người dân. Ngoài ra, TP tăng cường 
công tác khảo sát, lấy ý kiến người dân, DN; đánh giá các kết quả khảo sát và đề ra các giải 
pháp để nâng cao sự phục vụ người dân, DN. 

Tại hội nghị, các sở ngành, quận huyện đã chia sẻ một số mô hình hay trong CCHC nhằm tạo 
thuận lợi cho người dân, DN, như: mô hình giảm 70% thời gian tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hải 
quan, kiểm tra thực tế hàng hóa của Cục Hải quan TP; cải tiến chất lượng bệnh viện từ hoạt 
động khảo sát “ý kiến không hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn TP” của 
Sở Y tế TP; các giải pháp nâng cao sự hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3, mức độ 4 trên địa bàn quận Bình Tân… 

Đề cập về vấn đề CCHC, ở góc độ người dân, ông Nguyễn Nghiêm Quang, Khu phố 3, 
Phường 4, quận Tân Bình cho rằng: “Ở nơi đâu, ở phường nào lãnh đạo có quan tâm đến 
người dân thì nơi đó người dân đỡ khổ và quyền lợi người dân được giải quyết thỏa đáng”. 

Coi sự hài lòng của người dân, DN chính là thước đo công việc 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Năm 
2019, TP xác định là năm đột phá về CCHC. Do đó, CCHC phải làm triệt để, đồng bộ, tăng 
tốc. Cụ thể, Văn phòng UBND TP vào cuộc CCHC, thi đua và có chỉ tiêu một số thủ tục giải 
quyết có thời hạn. Đồng thời, 100%, sở, ngành, quận, huyện, phường, xã, thị trấn triển khai 
việc đánh giá sự hài lòng của người dân, DN; 100% quận, huyện, phường, xã triển khai hệ 
thống tiếp nhận ý kiến người dân trực tuyến thông qua điện thoại thông minh để xử lý những 
tồn tại, hạn chế. Cùng với đó, cần thực hiện việc kết nối quận, huyện, phường, xã để giao ban 
trực tuyến; kết nối camera ở các điểm nhạy cảm của quận, huyện, phường, xã để giám sát; 
nâng tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 toàn TP từ 21% lên 30% - 40%; mở rộng dịch 
vụ cho người dân qua mạng. 

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng CCHC phải sâu sắc và phải đụng đến 
con tim của công chức, trái tim của người dân. Nghĩa là cán bộ phải nhận thức được rằng, khi 
thấy người dân đến làm hồ sơ TTHC phải xếp hàng lâu mình phải cảm thấy bức xúc và từ đó 
tìm cách giải quyết hồ sơ cho người dân một cách nhanh chóng như giải quyết hồ sơ thông 



qua hệ thống trực tuyến hoặc qua đường bưu điện; phải coi việc người dân còn vất vả khi đi 
làm hồ sơ TTHC là nhiệm vụ chính trị chưa hoàn thành. Đồng thời, phải coi sự hài lòng của 
người dân, DN chính là thước đo công việc của mình, là cơ sở để thực hiện trả thu nhập tăng 
thêm. 

Bí thư Thành uỷ TP Nguyễn Thiện Nhân trao Bằng khen của UBND TP cho các đơn vị đạt 
thành tích trong thực hiện công tác CCHC năm 2018 

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết: Năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy 
giám sát 19 đầu việc UBND TP, trong đó có 4 đầu việc liên quan đến CCHC. 

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Phó Chủ tịch 
UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Chương trình CCHC năm 2019 không chỉ là nhiệm vụ 
chính trị thường xuyên của chính quyền TP, của các cấp mà còn phải là phong trào thi đua sôi 
nổi, sâu rộng ở các cấp chính quyền trong toàn Đảng bộ, chính quyền trong việc thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị thông qua thực hiện nhiệm vụ CCHC, giám sát, phản biện, góp ý, hiến kế 
của MTTQ và các đoàn thể. TP sẽ thực hiện 100% các quận, huyện áp dụng App điện tử để 
tiếp nhận phản ánh của người dân, DN. 

Đồng thời, TP tiếp tục mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi để người dân, DN bằng nhiều hệ 
thống, cơ chế để tiếp tục góp ý, hiến kế xây dựng chính quyền đưa mô hình đô thị thông minh 
để kết nối tạo điều kiện cho người dân, DN, tổ chức chính trị - xã hội tương tác 24/24 giờ với 
chính quyền và lãnh đạo cơ quan công quyền. Từng bước xây dựng chính quyền hiện đại, gần 
dân, lấy sự hài lòng của người dân, DN là mục tiêu phấn đấu phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng 
CNTT để phục vụ tốt nhất cho người dân, DN. TP sẽ xây dựng khung kiến trúc về sự đánh giá 
hài lòng của người dân, DN. 

Bên cạnh đó, chính quyền TP kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, nhũng nhiễu, 
gây phiền hà cho người dân, DN. Cùng với đó, thực hiện nghiêm chỉ đạo của TP về việc xin 
lỗi người dân, DN về hồ sơ trễ hẹn; công khai minh bạch quy trình phối hợp giữa sở, ngành, 
quận, huyện; nói không với thái độ vô trách nhiệm, sợ trách nhiệm, đùn đẩy trách nhiệm của 
lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện. 



Ngoài ra, TP cũng phát động mỗi cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và sự đóng góp của 
người dân TP tham gia góp ý, sáng kiến, cải tiến để xây dựng chính quyền TP rộng khắp, đa 
dạng, hiệu quả với tinh thần cầu thị. 

Tại hội nghị, Thủ trưởng 29 sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND 24 quận, huyện đã ký cam kết 
quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ CCHC năm 2019. 

Dịp này, UBND TP tặng Bằng khen cho 37 đơn vị đạt thành tích trong thực hiện công tác 
CCHC năm 2018. 



 

Nguồn: Truyền hình Nghệ An   

Ngày đăng: 20/02/2019 
Mục: Thời sự  

Khai trương cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nghệ An 

Chiều 20/2, Sở KH – ĐT phối hợp với các Ngân hàng, Bưu điện tỉnh tổ chức khai trương 
Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp và ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp các 
tiện ích trên phần mềm. Dự lễ khai trương có đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên dự 
khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.  

 

Quang cảnh lễ khai trương. 

Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, địa chỉ 
“dichvuhotrodoanhnghiep.enghean.vn” sẽ cung cấp các tiện ích: chọn trước số tài khoản ngân 
hàng đưa vào hồ sơ thành lập doanh nghiệp, khắc dấu cho doanh nghiệp sau khi có mã số thuế 
và nhận, trả kết quả tại nhà cho doanh nghiệp. 

Trên cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp sẽ tích hợp các phần mềm của các ngân hàng 
và Bưu điện tỉnh Nghệ An cung cấp. các doanh nghiệp chỉ cần thao tác 1 lần trên cổng thông 
tin điện tử để làm thủ tục đăng ký kinh doanh, sau đó sẽ được Bưu điện nhận và giao kết quả 
tại nhà. Tiện ích này sẽ tăng tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.  

 

Các đại biểu tham dự buổi lễ. 

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý nhấn mạnh, năm 2019 
được tỉnh Nghệ An chọn là “Năm cải cách hành chính” nhằm tạo bước thay đổi mạnh mẽ môi 



trường hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người 
dân và doanh nghiệp. Việc đưa cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp đi vào hoạt động là 
bước cụ thể hóa cho quyết tâm của tỉnh và các ngành, các cấp. Vấn đề quan trọng là phải vận 
hành hệ thống này như thế nào cho hiệu quả để giảm bớt chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. 

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu Sở KH – ĐT và các đơn vị liên quan 
phải thường xuyên cập nhật, bổ sung các tiện ích, tăng cường phổ biến, hướng dẫn để các 
doanh nghiệp sử dụng dịch vụ này một cách rộng rãi. Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện đổi 
mới, mở rộng thêm các thủ tục khác thuộc lĩnh vực KH – ĐT vào cổng thông tin điện tử. 

 

Sở KH - ĐT ký kết với đại diện Bưu điện Nghệ An về thoản thuận cung cấp phần mềm nhận 
và trả kết quả qua dịch vụ bưu điện 

Đồng chí Thái Thanh Quý cũng yêu cầu các đơn vị Ngân hàng, Bưu điện phải phối hợp chặt 
chẽ, hiệu quả để nâng cao chất lượng phục vụ; tạo điều kiện để hỗ trợ và phát triển doanh 
nghiệp mọt cách tốt nhất. Từng bước thực hiện tốt quyết tâm và hành động của tỉnh Nghệ An 
trong cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh./. 
Thái Dương – Cảnh Toàn 



 

 


