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Khai trương thùng Quỹ Nhân đạo tại hệ thống Bưu điện tỉnh 

Sáng nay, 24/5, tại Bưu điện TP Đà Lạt, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh phối hợp với Bưu 
điện tỉnh tổ chức khai trương thùng quỹ nhân đạo nhằm hưởng ứng Tháng Nhân đạo, 
đẩy mạnh Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và 
phát triển các mô hình công tác xã hội nhân đạo trong thời gian tới. 

  

 

Cắt băng khai trương đặt thùng Quỹ nhân đạo trên hệ thống Bưu điện tỉnh 

  

Đây là một trong chuỗi hoạt động hưởng ứng chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội 
CTĐ Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo giai đoạn 
2019 - 2023. 

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Ngọc - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của 
Trung ương, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Hội CTĐ tỉnh xây dựng ký kết thỏa thuận hợp tác 
giữa hai bên: hợp tác trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu; truyền thông; tổ chức triển khai các 
hoạt động nhân đạo; cung cấp các dịch vụ bưu chính chuyển phát; tài chính bưu chính và phân 
phối truyền thông. 

  



 

Chính thức hoạt động Thùng quỹ nhân đạo trong hệ thống Bưu điện tỉnh 

Hưởng ứng Tháng nhân đạo (từ ngày 1 - 31/5), nhằm kết nối hàng triệu trái tim nhân ái cùng 
chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống và lan tỏa hoạt động nhân đạo tại cộng 
đồng, Hội CTĐ tỉnh và Bưu điện tỉnh đã chính thức đặt 12 thùng quỹ nhân đạo tại các bưu 
cục cấp 1, cấp 2 để gây quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn như người nghèo, khuyết tật, trẻ 
em mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình bị thiên tai, thảm họa… 
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Hơn 920 dịch vụ công của tỉnh hoạt động tốt 

Sở Nội vụ cho biết: Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh (tại địa chỉ 
http://congdichvucong.phuyen.gov.vn) chính thức đưa vào sử dụng năm 2017, cơ bản 
đáp ứng việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ trên hệ thống, giúp công khai, minh bạch quá trình 
tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong 
quá trình nộp hồ sơ, tiết kiệm thời gian, chi phí.  

Cổng DVCTT của tỉnh cũng đã tích hợp dịch vụ công trực tuyến của Tổng công ty Điện lực 
Miền Trung; tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu Bưu điện Việt Nam; tích hợp chức năng thanh 
toán điện tử với VietinBank để các tổ chức, cá nhân có thể thanh toán lệ phí trực tuyến khi 
thực hiện thủ tục hành chính; tích hợp chữ ký số để thực hiện ký số cấp phép trực tuyến - 
DVCTT mức độ 4. Tổng số DVCTT mức độ 3, mức độ 4 được cung cấp trên Cổng DVCTT 
của tỉnh là 921 dịch vụ (khối sở, ngành 850; khối huyện 63 và khối xã 8 dịch vụ). 

Việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên Cổng DVCTT, trục liên thông và các phần mềm 
quản lý văn bản điều hành do các đơn vị cung cấp dịch vụ đảm bảo. Thời gian qua, chưa có sự 
cố nào về mất an ninh, an toàn thông tin trên hệ thống này. 
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Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2019 

Sáng ngày 23/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức Lễ 
phát động Tháng Nhân đạo năm 2019. 

 

  

Với thông điệp “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, Tháng Nhân đạo năm 2019 diễn ra từ ngày 1-
31/5/2019, với nhiều hoạt động thiết thực như: trợ giúp hàng tháng, hỗ trợ nhà ở, hiến máu 
tình nguyện; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí… Tính đến ngày 20/5, các cấp Hội CTĐ 
trong tỉnh đã nhận được sự quan tâm phối hợp hỗ trợ của 10 đoàn từ thiện tại TP HCM và tỉnh 
Long An đến thăm, tặng quà cho người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; 
vận động xây dựng nhà tình thương, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo… với 
tổng trị giá gần 02 tỷ đồng. Trong chuỗi hoạt động của Tháng Nhân đạo, vào ngày 25/5 tới, 
Hội CTĐ tỉnh phối hợp với Sở Y tế Đắk Nông và Bệnh viện nhân dân Gia Định, TP HCM tổ 
chức khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em và người lớn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông. 

Để người nghèo và các đối tượng yếu thế không bị bỏ lại phía sau, Hội CTĐ tỉnh kêu gọi các 
tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và cộng đồng tiếp tục cùng chung tay, góp sức cho hoạt động 
nhân đạo.  

 



 

  

Nhân dịp này, Hội CTĐ tỉnh trao tặng 10 suất quà cho 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 
trao giấy chứng nhận Tấm lòng vàng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt 
động nhân đạo. Hội CTĐ tỉnh và Bưu điện tỉnh cũng đã bàn giao thùng tiền nhân đạo và triển 
khai quyên góp ủng hộ Tháng Nhân đạo năm 2019./. 
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Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân 

Những năm trước, Bắc Cạn luôn nằm trong số các tỉnh có chỉ số cải cách hành chính 
(CCHC) thấp nhất nước. Năm 2016, Tỉnh ủy Bắc Cạn ban hành nghị quyết chuyên đề về 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đến năm 2020, từ đó đã tạo chuyển biến tích cực 
trong lĩnh vực này. 

 

Phòng Cảnh sát quản lý trật tự hành chính (Công an tỉnh Bắc Cạn) thực hiện thủ tục cấp 
nhanh thẻ căn cước công dân. 

Theo đánh giá của Tỉnh ủy Bắc Cạn, hạn chế trong cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của 
tỉnh là việc chưa đổi mới công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực; năng lực, trình độ, 
kỹ năng hành chính còn yếu; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông có nơi còn hình 
thức; thủ tục hành chính chậm được thống kê, rà soát; nhiều thủ tục rườm rà; ứng dụng công 
nghệ thông tin hạn chế... Do vậy, Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung cải cách TTHC, tổ chức bộ máy 
hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính; đồng 
thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. 

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, nhu cầu đào tạo, cấp đổi, cấp mới giấy phép lái xe (GPLX) 
trên địa bàn tỉnh tăng cao. Tuy nhiên, việc cấp đổi GPLX đối với nhiều người dân lại là điều 
“ngại” vì thủ tục rườm rà, mất thời gian. Theo hình thức cũ, để cấp đổi, cấp mới người dân 
phải mất năm ngày nếu hồ sơ đúng và đầy đủ. Đối với những người ở huyện xa, như: Pác 
Nặm, Ba Bể, Na Rì cách trung tâm TP Bắc Cạn từ 50 km đến 100 km thì rõ ràng điều này quá 
bất cập. Từ năm 2016, Sở Giao thông vận tải Bắc Cạn đầu tư hệ thống máy tính, máy ảnh, 
đường truyền in-tơ-nét tốc độ cao, triển khai cấp đổi GPLX qua mạng đã xóa bỏ bất cập trên, 
được nhân dân ủng hộ. Người dân có nhu cầu cấp mới, đổi GPLX thay vì phải đến bộ phận 
“một cửa” của Sở Giao thông vận tải để thực hiện giao dịch thì chỉ cần truy cập vào trang 
thông tin điện tử: dichvucong.gplx.gov.vn, điền đầy đủ thông tin. Người dân sẽ nhận được 
thông báo nếu hồ sơ đã hợp lệ hoặc chưa hợp lệ qua hộp thư điện tử. Khi đến lịch hẹn đã 
thông báo, người dân chỉ cần mang theo GPLX cũ, hồ sơ gốc, chụp ảnh tại chỗ và chờ khoảng 
hai giờ là có GPLX mới. Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Sở 
Giao thông vận tải Bắc Cạn) Nông Xuân Bính cho biết, cấp đổi GPLX qua mạng rất tiện lợi, 
nhưng thực tế, nhiều người dân ở vùng xa, ít sử dụng in-tơ-nét, không có địa chỉ thư điện tử 
cho nên không sử dụng được. Do vậy, Sở Giao thông vận tải quyết định ký kết hợp tác với 
Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ trả GPLX đến tận nhà cho người dân có nhu cầu. Theo đó, 



người dân khi đổi GPLX chỉ cần đến điểm Bưu điện văn hóa xã để nộp hồ sơ, Bưu điện trả 
GPLX đến tận nhà. Từ năm 2016 tới nay, Sở đã cấp đổi, cấp mới gần 6.000 GPLX qua mạng; 
cấp đổi 25.339 GPLX qua bưu điện. Kết hợp cả hai hình thức cấp đổi nói trên đã giúp Sở 
Giao thông vận tải đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi cho người dân. 

Trước đây, gần như toàn bộ việc lưu, chuyển văn bản ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn được 
thực hiện thủ công. Văn bản đi, đến qua đường bộ nhiều khi chậm, có khi để sót không xử lý, 
thậm chí thất lạc. Bắc Cạn đặt quyết tâm đến năm 2020, tất cả cơ quan hành chính từ cấp xã 
trở lên sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Chủ tịch UBND xã Rã Bản 
(huyện Chợ Đồn) Triệu Văn Nguyên cho biết: Ban đầu các cán bộ cũng lúng túng vì có người 
chưa thành thạo. Nhưng qua một thời gian ngắn, việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ 
sơ công việc đã đẩy nhanh thực hiện các hoạt động ở cơ sở. Khi lãnh đạo cơ sở sử dụng chữ 
ký số, điều hành qua phần mềm rất tiện lợi; ở đâu, thời gian nào cũng có thể cập nhật, ký văn 
bản ngay. 

Theo số liệu báo cáo, Bắc Cạn là một trong những địa phương đi đầu về sắp xếp, tinh gọn bộ 
máy hành chính. Đến nay, các cơ quan chuyên môn và cơ quan hành chính thuộc tỉnh giảm 66 
phòng (từ 299 phòng xuống 233 phòng). Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc chi cục, ban 
trực thuộc sở, ban, ngành và tương đương cấp tỉnh giảm 17 phòng (từ 60 phòng xuống 43 
phòng). Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện, thành phố giảm 16 phòng (từ 104 
phòng xuống 88 phòng). Cơ cấu tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh giảm được 33 đơn 
vị (từ 464 đơn vị xuống 431 đơn vị); các phòng thuộc đơn vị sự nghiệp giảm 73 phòng (từ 
297 phòng xuống 224 phòng). Tỉnh giảm 10.165 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, 
tổ dân phố; đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 2.500 lượt cán bộ, công chức; có 99,8% 
đơn vị tự chủ về kinh phí. Năm 2018, toàn tỉnh có 1.526 trên tổng số 1.887 TTHC thực hiện 
qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

Qua các biện pháp triển khai quyết liệt và kết quả đạt được vừa qua, theo đánh giá của UBND 
tỉnh Bắc Cạn, năm 2018, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính đạt 80,3%; hài lòng về dịch 
vụ giáo dục đạt 95%; 100% cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên 
thông. Chỉ số CCHC của tỉnh tăng 11 bậc, vào nhóm khá trong cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn 
những chỉ tiêu thấp, như: Cơ cấu công chức phù hợp vị trí việc làm chỉ đạt 85%; cán bộ xã có 
trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chỉ đạt hơn 72%; số dịch vụ công mức độ 3, mức độ 
4 còn ít… Do vậy, thời gian tới, tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện cải cách, đổi mới, đào tạo cán 
bộ, ứng dụng công nghệ thông tin để sớm khắc phục những chỉ tiêu còn yếu kém. 

Từ năm 2016 tới nay, Bắc Cạn rà soát 2.061 TTHC, qua đó, kiến nghị đơn giản hóa 233 
thủ tục; công bố 2.485 TTHC. Có chín đơn vị triển khai bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả hiện đại; tất cả các huyện, xã, phường thực hiện cơ chế một cửa; 100% TTHC thuộc 
thẩm quyền các cấp được đưa vào giải quyết theo cơ chế một cửa và ứng dụng công 
nghệ thông tin qua phần mềm ứng dụng riêng. 

 


