
 

Nguồn: Sở hữu trí tuệ  

Ngày đăng: 10/03/2019 
Mục: Tin tức     

Bưu điện tỉnh Quảng Trị: Nơi gửi trọn niềm tin, một đơn vị xuất sắc trong sản xuất kinh 
doanh 

Được sự quan tâm giúp đỡ của UBND tỉnh, Sở Thông Tin và Truyền Thông, sự chỉ đạo 
trực tiếp của ban giám đốc cùng sự nỗ lực của cán bộ công nhân viên, Bưu điện tỉnh 
Quảng Trị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 2018. 

Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của người con Quảng Trị, ban giám đốc và cán bộ 
công nhân viên Bưu điện tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực hết mình thực hiện tốt chiến lược của 
nghành là “Hội nhập và phát triển” nhằm phát huy nội lực, tạo môi trường cạnh tranh sâu 
rộng, tiếp tục mở rộng mạng lưới, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, luôn tiên phong đổi mới 
một cách sáng tạo với quyết sách “Đi thẳng vào công nghệ hiện đại, số hóa, đa dịch vụ”. 
Đồng thời, Bưu điện tỉnh Quảng Trị cũng tiếp tục tăng tốc phát triển, hiện đại hóa công nghệ 
và tư duy để phù hợp với thời đại (thời đại công nghệ 4.0), đạt được kết quả to lớn. 

 

Bưu điện tỉnh Quảng Trị là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu 2018 

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2018, bưu điện tỉnh đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch 
sản xuất kinh doanh. Tổng doanh thu thực hiện đạt hơn 133,068 triệu đồng, vượt kế hoạch 7% 
kế hoạch bưu điện Viêt Nam giao, tăng 15% so với  năm 2017. Tổng doanh thu tính lượng 
thực hiện 55.379 triệu đồng, vượt 5% kế hoạch, tăng 17% so với năm 2017. Chênh lệch thu 
chi 100% kế hoạch được giao. Năng suất lao động đạt 297 triệu đông/người/năm, thu nhập 
bình quân đầu người đạt 8 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2017. Bưu điện hoàn 
thành nộp thuế địa phương 3 tỉ đồng, đạt 100%, tăng 20% so với năm 2017. 



 

Bưu điện tỉnh Quảng Trị triển khai kế hoạch 2019 

 Không những thực hiện tốt trong lĩnh vực kinh doanh, bưu điện tỉnh còn thực hiện tốt công 
tác cải cách hành chính. Tổng số thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả, giải quyết thủ tục 
hành chính khoảng 80 hồ sơ trong năm 2018. Bưu điện tỉnh Quảng Trị cũng tích cực phối hợp 
với BHXH tỉnh phát triển mới 16 nghìn đối tượng, tái tục 55 nghìn đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT tự nguyện; tham gia đề án cổng thông tin điện tử mộ liệt sĩ, tiến hành rà soát, 
thu nhập thông tin, chụp ảnh 53 nghìn đối tượng tại 72 nghĩ trang để đồng bộ mộ liệt sĩ; thực 
hiện giai đoạn 1 dự án: "Nền tảng bản đồ dữ liệu Việt Nam”, cập nhập hơn 1,1 nghìn địa chỉ 
về vị trí, thông tin dữ liệu về địa chỉ trên địa bàn tỉnh. 

Không dừng lại ở đó, ban giám đốc vàn cán bộ công nhân viên bưu điện tỉnh Quảng Trị sẽ cố 
gắng và phấn đấu kế hoạch năm 2019: Tổng doanh thu vượt  5% so với kế hoạch bưu điện 
Việt Nam giao, tăng 36% so với năm 2018, doanh thu tăng 31% so với năm 2018, mở rộng 
các dịch vụ, các loại hình kinh doanh mới trên cả 3 lĩnh vực: Bưu chính chuyển phát, tài chính 
bưu chính và phân phối truyền thông. 

Bưu điện cũng tiếp tục đổi mới toàn diện phát huy đồng bộ trụ cột kinh doanh bưu chính, tài 
chính bưu chính và phân phối truyền thông; chỉ đạo và liên hệ chặt chẽ giữa Bưu điện tỉnh và 
các đơn vị Bưu điện huyện, Bưu điện xã; phối hợp  với UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền 
Thông để thực hiện tốt nhiêm vụ mới. 

Tuy đạt được nhưng kết quả không nhỏ nhưng để khắc phục được những khó khăn hạn chế để 
hội nhập và phát triển cùng đất nước trong thời kì đổi mới như hiện nay, Bưu điên tỉnh Quảng 
Trị cần sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà Nước, Bộ Thông Tin và Truyền Thông, Bưu điện Việt 
nam, UBND tỉnh, Sở Thông Tin và Truyền Thông tỉnh… 



 

 

Nguồn: Báo Pháp luật  

Ngày đăng: 11/03/2019 
Mục: Tư pháp    

Điện Biên: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, tỷ lệ thi hành án 

Từ đầu năm đến nay, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Điện Biên tiếp tục triển 
khai thực hiện nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng 
cục THADS giao. 

 

Ký kết thỏa thuận hợp tác việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính giữa Bưu điện Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự. Ảnh: Thành Trung 

Theo đó, công tác xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác được đảm bảo 
kịp thời đồng bộ, có trọng tâm đối với từng mặt công tác, từng thời gian cụ thể; công tác quản 
lý, chỉ đạo, điều hành được thực hiện quyết liệt, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn 
thành; chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, phát huy vai trò và trách nhiệm 
của người đứng đầu các Chi cục. Kết quả THADS  toàn tỉnh về việc đạt tỷ lệ 78,28%, về tiền 
đạt tỷ lệ 27,99%. 

Đặc biệt, công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ ngay từ đầu năm được chú trọng, tăng 
cường. Thực hiện Thông báo số 31/TB-TCTHADS ngày 01/02/2019 của Tổng cục THADS 
 về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Tổng cục trưởng  Mai Lương Khôi tại 
Hội nghị giao ban trực tuyến của Tổng cục THADS với 63 địa phương ngày 25/01/2019. Cục 
THADS tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo Trưởng các Phòng chuyên môn, Chi cục trưởng 
Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Cục THADS đã tổ chức phổ biến, quán triệt tới công chức, người lao động tại đơn vị phương 
châm hành động của Chính phủ là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu 
quả”. 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2019; phát biểu chỉ đạo của 
đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Hội nghị triển khai 
công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) năm 2019; Nghị quyết số 
01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và 
định hướng đến hết năm 2021. 



Tham mưu cho cấp ủy, đơn vị phối hợp tổ chức phổ biến, quán triệt Quyết định số 08-
QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu  gương của 
cán bộ, đảng viên tới các đảng viên công chức trong cơ quan, chi bộ; Trưởng các Phòng 
chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục phải luôn nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, nêu gương, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, chỉ đạo, 
điều hành và thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc xây dựng kế hoạch, phương án giải quyết án hiệu quả 
đối với từng vụ việc cụ thể; tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban 
chỉ đạo THADS cùng cấp trong việc tổ chức thi hành các vụ việc khó khăn, phức tạp, ảnh 
hưởng đến tình hình an ninh, chính trị tại địa phương, tăng cường công tác phối hợp liên 
ngành trong THADS để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ 
chức thi hành án; nâng cao hiệu quả thi hành án đối với những vụ việc có điều kiện thi hành, 
đặc biệt là các vụ việc THADS liên quan đến thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong 
các vụ án tham nhũng, kinh tế.  

Cục cũng chỉ đạo khắc phục kịp thời những sai sót, vi phạm trong thực hiện trình tự, thủ tục 
để tổ chức thi hành án, đặc biệt là trong hoạt động đưa tài sản ra định giá, đấu giá để thi hành 
án. Quán triệt công chức, chấp hành viên trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Công văn số 
4706/TCTHADS-NV1 ngày 27/12/2018 của Tổng cục THADS về việc chấn chỉnh hoạt động 
đưa tài sản ra định giá, đấu giá để thi hành án. 

Bên cạnh đó, tăng cường đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động THADS, theo dõi THAHC, chú trọng triển khai, vận hành hiệu quả Phần mềm 
quản lý THADS tại địa phương; phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị của toàn hệ thống 
trong năm 2019. Thường xuyên rà soát, phản ánh kịp thời về Cục THADS tỉnh những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành để hoàn thiện phần mềm. 

Cục THADS tỉnh đã ban hành Công văn chỉ đạo Chi cục THADS cấp huyện về việc chấn 
chỉnh trong công tác xử lý vật chứng, tài sản THADS. Theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực 
hiện tiêu hủy vật chứng, tài sản của Hội đồng tiêu hủy vật chứng. Thực hiện việc rà soát, kiểm 
tra lại việc tiêu hủy vật chứng, tài sản tại đơn vị, kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm (nếu 
có) trực tiếp với Cục trưởng hoặc Trưởng phòng kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Cục 
THADS tỉnh. 

Trong tháng 3/2019, Cục trưởng Lường Văn Sương cho biết, Cục THADS tỉnh chỉ đạo toàn 
ngành ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định về dân sự đã 
có hiệu lực theo đúng quy định của pháp luật; chú trọng việc xác minh, phân loại chính xác 
đúng pháp luật về án dân sự có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành; phấn đấu 
nâng cao chất lượng, tỷ lệ THADS xong cao hơn so với năm 2018 về việc và về tiền trên tổng 
số án có điều kiện thi hành; đăng tải kịp thời, đầy đủ danh sách người phải thi hành án chưa 
có điều kiện thi hành theo quy định của pháp luật; cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp 
luật trong hoạt động THADS; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thi hành án đối với 100% bản án 
hành chính có hiệc lực pháp luật. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về phòng, 
chống tiêu cực, tham nhũng trong THADS. 

Đồng thời, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tập trung thực 
hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS đã được giao trong năm 2019, trong đó chú trọng các 
biện pháp nhằm đảm bảo tính thực chất kết quả THADS, chủ động và kịp thời chỉ đạo hướng 
dẫn nghiệp vụ theo hướng sâu sát, cụ thể và xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, phối  hợp liên ngành kiểm tra, giám sát công 
tác THADS. Kiểm tra toàn diện các mặt công tác đối với 1-2 Chi cục thi hành án cấp huyện. 



 

Nguồn: Báo Bình Thuận   

Ngày đăng: 11/03/2019 
Mục: Xã hội      

Nhiều cách làm mới trong cải cách hành chính 

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh triển khai sâu rộng, với 
nhiều cách làm năng động, sáng tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh trên tất cả lĩnh vực... 

Thiết thực và hiệu quả 

Năm qua, Bình Thuận là một trong số 26 tỉnh, thành cả nước triển khai chính quyền thông 
minh qua mô hình ứng dụng Zalo vào CCHC, cho phép người dân tra cứu và nhận kết quả của 
hơn 2.200 thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh ngay trên Zalo qua hệ thống phần mềm tích 
hợp tại Trung tâm Hành chính công. Người dân có thể tra cứu hàng loạt TTHC tỉnh và nhận 
kết ngay trên Zalo, kể cả các dịch vụ như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký kết hôn 
có yếu tố nước ngoài, bổ sung hộ tịch, hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, cấp giấy phép kinh 
doanh vận tải, đăng ký biển số xe máy chuyên dùng, thẩm định xếp hạng cho cơ sở lưu trú du 
lịch… 

 

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công. 

Chị Nguyễn Thị Hà khi đến làm hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công chia sẻ: “Chỉ cần lên 
Zalo là có thể tra cứu tiến độ xử lý, kết quả hồ sơ, lịch hẹn mà không cần mất quá nhiều thời 
gian, công sức đi lại như trước đây. Tôi cảm thấy rất hài lòng và tiện ích”. Có thể nói, đây là 
bước tiến dài về cải cách TTHC, góp phần xóa bỏ cơ chế “xin-cho”… mà người dân vẫn kêu 
than lâu nay. Mô hình xây dựng chính quyền điện tử 4.0 đem đến sự thuận tiện nhanh chóng 
cho người dân, tăng cường sự tương tác giữa người dân và chính quyền, đồng thời nâng cao 
tính công khai minh bạch. 

Tiếp đến là mô hình thí điểm nhận giải quyết TTHC tại nhà. Người dân không cần đi đâu xa, 
chỉ cần một cuộc điện thoại, nhân viên bưu điện sẽ đến tận nhà hướng dẫn làm các TTHC. 
Bước đầu, Trung tâm Hành chính công phối hợp với Chi cục Thủy sản và Bưu điện tỉnh tiếp 
nhận hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực thủy sản ngay tại các huyện và trả kết quả tận nhà cho 
ngư dân. Hiện mô hình đang thực hiện thí điểm với 22 thủ tục hành chính phổ biến của các 
sở, ngành đang được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Hành chính công. 
Đến nay, mô hình này đã đã tiếp nhận tại nhà với hơn 100 hồ sơ… 



Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ 

Từ những cách làm sáng tạo, hiệu quả, thiết thực như trên cho thấy mọi sự nỗ lực của chính 
quyền các cấp trong tỉnh đều hướng tới mục tiêu xây dựng bộ máy hành chính tỉnh tinh gọn, 
hiệu quả, gần dân, sát dân. Nhất là khắc phục triệt để tình trạng cơ quan, cán bộ công chức 
nhà nước miệng hô hào “cải cách thủ tục hành chính”, nhưng không tạo thuận lợi cho dân, mà 
muốn tạo ra khó khăn, phiền hà để đòi “bôi trơn”. Người dân và doanh nghiệp than trời vì tình 
trạng “một cửa nhưng nhiều khóa”, cán bộ công chức còn nhũng nhiễu, vòi vĩnh, tham nhũng 
vặt…Cải cách TTHC tiếp tục được xem là một nhiệm vụ then chốt trong chỉ đạo điều hành 
của các cấp chính quyền tạo thuận lợi cho người dân và thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư 
kinh doanh. 

Do đó ngoài ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai các mô hình sáng tạo, thiết thực, một 
trong những vấn đề UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo là đổi mới công tác nhân sự. Bởi 
đây là khâu then chốt quyết định thành công trong CCHC ở địa phương. Việc tạo sự chuyển 
biến trong nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, đội ngũ cán bộ nâng cao chất lượng 
CCHC là việc làm cần thiết. Cũng như kiên quyết sàng lọc, thay thế, miễn nhiệm những cán 
bộ làm việc kém hiệu quả, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức để làm sao lựa chọn, 
sử dụng những cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, được việc, được nhân dân tin tưởng để 
nâng cao chất lượng CCHC trên địa bàn tỉnh, phục vụ tốt nhất cho nhân dân.  

Đến nay, toàn tỉnh đã rút ngắn 894/1.812 TTHC, số thủ tục rút ngắn đạt hơn 49%, thời gian 
rút ngắn bình quân 20%. Riêng năm 2018 các sở, ngành đã rút ngắn thời gian giải quyết của 
242 TTHC, vượt 97 TTHC so kế hoạch. Đồng thời đã kiến nghị Trung ương đơn giản hóa 3 
TTHC, trong đó gồm 2 TTHC đề nghị cắt giảm thành phần hồ sơ và 1 TTHC đề nghị bãi bỏ. 
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