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Sớm triển khai bài bản việc cung ứng dịch vụ công qua dịch vụ bưu chính công ích 

Chiều ngày 11-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh có buổi làm việc 
với Đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông về khảo sát khả năng triển khai thí điểm 
thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công 
ích tại địa phương. 

 

Ông Đồng Văn Thanh (đứng), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại buổi làm 
việc. 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông, Hậu Giang đang triển khai 4 hệ thống dùng chung của 
tỉnh gồm cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản, cổng dịch vụ công và phần mềm 
quản lý cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn. Từ đầu năm đến ngày 10-4, hệ thống cổng 
dịch vụ công trực tuyến tỉnh tiếp nhận hơn 40.334 hồ sơ, giải quyết 37.780 hồ sơ (đúng hạn 
36.778 hồ sơ, trễ hạn 1.002 hồ sơ). 

Hiện Bưu điện tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với các sở, ngành về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện; triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải 
quyết hồ sơ của 27 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích… 

Tuy nhiên, việc triển khai còn hạn chế do người dân chưa quen sử dụng dịch vụ bưu điện, e 
ngại vấn đề an toàn thông tin, sợ thất lạc hồ sơ; bà con quen đến trực tiếp cơ quan hành chính 
yêu cầu giải quyết hồ sơ hành chính, nhận kết quả… 

Tại cuộc họp, ông Đồng Văn Thanh cho biết thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan Trung ương để sớm tổ chức triển khai bài bản việc cung ứng dịch vụ công 
qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính của tỉnh. 
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Thực hiện Dự án "Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam": Toàn tỉnh thu thập được trên 
574 nghìn địa chỉ 

Bưu điện tỉnh cho biết, thực hiện Dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam”, tỉnh 
Đắk Lắk thu thập được 574.198 địa chỉ (vượt 4% so với tổng địa chỉ quy định). 

Trong đó, ngành Bưu điện thực hiện 527.165 địa chỉ (chiếm 91,8%) và Tỉnh Đoàn thực hiện 
47.033 địa chỉ (chiếm 8,2%). 

 

Nhân viên bưu điện thu thập thông tin địa chỉ tại đường Hà Huy Tập (TP. Buôn Ma Thuột).

Được biết, từ ngày 1-1 đến 28-2-2019, cán bộ, nhân viên bưu điện và đoàn viên, thanh niên 
trên địa bàn tỉnh đã tiến hành thu thập địa chỉ ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh nhằm phục 
vụ Đề án nêu trên. Đắk Lắk là 1 trong 10 địa phương thực hiện có kết quả vượt và sớm nhất 
toàn quốc.  

Dự án “Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam” thuộc Đề án “Phát triển thi thức Việt số hóa” 
do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 677/QĐ-TTg, ngày 18-5-2017. Mục tiêu 
của Đề án này nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ đến từng số nhà, từng địa chỉ 
trên quy mô toàn quốc. 
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Cục Thuế Quảng Ngãi: Hướng tới mục tiêu 'nộp thuế không dùng tiền mặt' 
 

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Quảng Ngãi luôn đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) thuế, tạo sự hài lòng cho người nộp thuế (NNT). 

 

Cán bộ công chức thuế hỗ trợ NNT thực hiện nghĩa vụ với ngân sách. 

  

Cùng với việc thực hiện tốt các kế hoạch cải cách Tổng cục Thuế đề ra, đơn vị còn xây dựng 
đề án khoa học với tên gọi “Giải pháp để hộ gia đình, cá nhân nộp thuế không dùng tiền mặt”, 
nhằm giúp các hộ cá nhân kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách được thuận lợi 
nhất. 
 
Ủy nhiệm thu thuế còn khó khăn, vướng mắc 

Ông Nguyễn Văn Luyện – Cục trưởng Cục Thuế Quảng Ngãi cho biết, thời gian qua, công tác 
cải cách TTHC thuế luôn được đơn vị không ngừng nỗ lực nghiên cứu, triển khai nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp (DN) phát triển, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách. 

Để việc thu thuế của hộ cá nhân kinh doanh nói riêng và công tác thu ngân sách nói chung 
được điện tử hóa và hướng tới việc “nộp thuế không dùng tiền mặt”, Cục Thuế Quảng Ngãi 
đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và  Agribank tạo điều kiện thuận lợi, ủng hộ Cục Thuế 
Quảng Ngãi và Agribank Quảng Ngãi sớm đưa đề án vào thực tiễn cuộc sống, tạo thuận lợi 
cho NNT – Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện đề nghị.   

“Cụ thể, chúng tôi đã tập trung rà soát, nghiên cứu, đề xuất để trình các cấp có thẩm quyền 
loại bỏ những TTHC còn rườm rà, gây khó khăn, cản trở cho NNT; chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc thực hiện niêm yết công khai TTHC thuế để NNT tìm hiểu. Cơ quan thuế phối hợp, giải 
quyết những vướng mắc về nghĩa vụ tài chính khi thuê đất, giao đất, ưu đãi thuế, miễn giảm 
thuế, hoàn thuế cho DN; thực hiện tốt TTHC trong các khâu hoàn thuế, thanh kiểm tra, giải 
quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của NNT…” - ông Luyện nói. 

Năm 2018, Cục Thuế Quảng Ngãi và cá nhân Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện đã được UBND 
tỉnh tặng bằng khen, vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 
năm 2018. 



Chia sẻ về công tác phối hợp thu ngân sách, Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện cho biết, năm 
2018, Cục Thuế Quảng Ngãi đã phối hợp với bưu điện tỉnh Quảng Ngãi thực hiện ký hợp 
đồng nguyên tắc về việc ủy nhiệm thu thuế (UNTT) đối với hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế 
theo phương pháp khoán. 

Sau hơn 7 tháng triển khai thực hiện công tác UNTT, công chức thuế tại các đội thuế liên xã 
đã trực tiếp cùng với nhân viên UNTT của bưu điện đến từng địa bàn, từng cá nhân kinh 
doanh để giới thiệu, bàn giao công việc và hướng dẫn chế độ thu, nộp tiền thuế vào ngân sách. 
Các chi cục thuế và bưu điện thường xuyên tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện việc 
UNTT, bàn biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Ngãi và 
lãnh đạo bưu điện đã rất nỗ lực, quan tâm, dành nhiều thời gian để theo dõi, chỉ đạo… Tuy 
nhiên, việc UNTT đã phát sinh khá nhiều khó khăn, vướng mắc do công tác phối hợp giữa chi 
cục thuế huyện với bưu điện trên địa bàn có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, còn nhiều lúng túng, 
nhân viên thu thuế của bưu điện vừa thiếu về số lượng, vừa yếu về chuyên môn, do đó kết quả 
công tác phối hợp thu thuế trên từng địa bàn được giao UNTT chưa đáp ứng được mục tiêu đề 
ra. 
 
Sớm đưa đề án “nộp thuế không dùng tiền mặt” vào thực tiễn 

Chia sẻ về kế hoạch cải cách TTHC thuế trong thời gian tới, Cục trưởng Nguyễn Văn Luyện 
cho biết, từ thực tiễn địa phương và khó khăn, vướng mắc trong quá trình phối hợp UNTT 
qua hệ thống bưu điện, Cục Thuế Quảng Ngãi đã xây dựng đề án khoa học “Giải pháp để hộ 
gia đình, cá nhân nộp thuế không dùng tiền mặt”. Cụ thể, đề án sẽ được Cục Thuế Quảng 
Ngãi phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 
(Agribank Quảng Ngãi) triển khai thực hiện. 

Chia sẻ về lý do chọn Agribank Quảng Ngãi làm đơn vị phối hợp thu ngân sách, đại diện Cục 
Thuế Quảng Ngãi cho biết, Agribank Quảng Ngãi là ngân hàng vừa có số dư nợ cho vay và số 
đối tượng cho vay lớn nhất trên địa bàn, lại có mạng lưới rộng lớn nhất với số lượng các chi 
nhánh và phòng giao dịch, tổ vay vốn, ngân hàng lưu động… được trải dài khắp các thành 
phố, thị xã, huyện… 

Bên cạnh đó, Agribank Quảng Ngãi còn luôn có chính sách cho vay, ưu đãi hỗ trợ hộ sản xuất 
kinh doanh, hộ sản xuất nông nghiệp, chương trình tín dụng tiêu dùng đối với khách hàng cá 
nhân và hộ gia đình…  

Chia sẻ thêm về mục tiêu xây dựng đề án, ông Luyện cho biết, đề án được duyệt và triển khai 
thực hiện sẽ hạn chế đến mức thấp nhất và dần xóa bỏ việc nộp thuế bằng tiền mặt của hộ gia 
đình, cá nhân. Đề án sẽ góp phần tăng cường cải cách hành chính trong việc nộp thuế, tạo sự 
thuận lợi cho NNT, đặc biệt là hộ gia đình, cá nhân tham gia kinh doanh. Khi đề án được triển 
khai rộng rãi sẽ dần hình thành thói quen thanh toán thông qua việc chuyển khoản, góp phần 
phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu Nghị 
quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. 

 


