
 

Nguồn: Báo Bình Định                 

Ngày đăng: 01/06/2019 
Mục: Tin tức   

Trường Chính trị tỉnh và Bưu điện tỉnh kết nghĩa với làng Trà Hương 

Chiều 31.5, Trường Chính trị tỉnh và Bưu điện tỉnh tổ chức lễ kết nghĩa với làng Trà 

Hương (thôn Đại Khoan, xã Cát Lâm, Phù Cát). 

Làng Trà Hương hiện có 17 hộ với 59 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Bana đang sinh 

sống. Đời sống của bà con dân tộc còn gặp khó khăn do tư liệu sản xuất còn thô sơ, sử dụng 

sức người là chính, trình độ văn hóa trong độ tuổi lao động còn thấp... 

Theo cam kết, Trường Chính trị tỉnh và Bưu điện tỉnh sẽ hỗ trợ tuyên truyền, vận động đồng 

bào thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; ngăn chặn, 

đẩy lùi các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội; giúp đỡ đồng bào áp dụng các tiến 

bộ KHKT vào chăn nuôi, sản xuất, nâng cao năng suất lao động, từng bước nâng cao đời sống 

vật chất tinh thần… 

Dịp này, Trường Chính trị tỉnh và Bưu điện tỉnh đã tặng 17 phần quà cho 17 hộ đồng bào 

Bana trong làng (mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng); đồng thời tặng cho nhà sinh hoạt văn 

hóa làng một số vật dụng sinh hoạt cần thiết như bình ly, phích nước... 

Cùng ngày, Hội CTĐ tỉnh đã tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân trong 

làng; UBND huyện và CA huyện Phù Cát tặng 20 suất quà cho trẻ em trong làng  nhân dịp 

Quốc tế thiếu nhi 1.6.    



 

Nguồn: Báo Công an nhân dân             

Ngày đăng: 02/06/2019 
Mục: Tin tức      

Công an thị xã Phổ Yên về cơ sở cấp CMND cho công dân 

Cán bộ, chiến sĩ về các xóm, xã, trường học, gia đình chính sách, người già yếu, tàn tật 

để làm các thủ tục cấp, đổi chứng minh nhân dân (CMND). Việc làm đó được Công an 

thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện mỗi năm từ 7 đến 9 đợt, đã tạo 

điều kiện thuận lợi, giảm chi phí và thời gian đi lại cho nhân dân. 

Sáng thứ Bảy, tổ công tác của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thị 

xã Phổ Yên và Công an xã Phúc Thuận đã có mặt từ rất sớm ở hội trường UBND xã để làm 

các thủ tục cấp, đổi CMND cho công dân. Tại Trường Trung học cơ sở Phúc Thuận, một tổ 

công tác khác của Công an thị xã cũng đã được bố trí làm thủ tục cấp CMND cho các em học 

sinh và nhân dân xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận. 

Trong đợt về cơ sở lần này, cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Phổ Yên đã làm thủ tục cấp, đổi 

CMND cho 523 trường hợp. Nhân dân rất phấn khởi vì các thủ tục hành chính được giải 

quyết nhanh gọn, không mất thời gian chờ đợi và không phải đi lại xa.  

Ông Nguyễn Quang Hiền - Trưởng xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên cho biết: 

Xóm Tân Ấp 1 là một trong những khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa của thị xã Phổ Yên, việc 

cán bộ, chiến sỹ Công an thị xã Phổ Yên trực tiếp về tận xóm, trường học làm CMND đã giúp 

cho người dân và các em học sinh tiết kiệm được tiền chi phí đi lại, không mất thời gian, 

không phiền hà. 

 

Cán bộ Công an thị xã Phổ Yên đến nhà làm thủ tục cấp CMND 

cho người dân. 

Đối với một số trường hợp người già yếu, người có công với cách mạng, do thời gian, điều 

kiện, có người chưa có hoặc bị mất CMND, không đi cấp đổi được, cán bộ, chiến sĩ đã đến 

tận nhà để làm thủ tục cấp CMND.  

Ông Trần Quang Vạn, ở xã Phúc Thuận chia sẻ: “Vợ chồng tôi đã già yếu, bản thân tôi là 

thương binh, chân bị thương tật không đi lại xa được, CMND của hai vợ chồng đã hết thời 

gian sử dụng mà không có điều kiện đi làm mới, được cán bộ Công an về tận nhà làm thủ tục 



cấp CMND, tôi rất phấn khởi và mong lực lượng Công an có nhiều chuyến đi về cơ sở làm 

CMND cho những người già yếu, bệnh tật”. 

Việc cấp CMND cho người dân chỉ thực hiện vào ngày cố định và tập trung ở Công an thị xã 

Phổ Yên thì người dân ở các thôn, xóm đến làm thủ tục vất vả, nhất là những người già, ốm 

đau, các em học sinh. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, cải cách hành chính, tạo thuận lợi 

cho người dân, trong những năm qua, Công an thị xã Phổ Yên đã có nhiều đổi mới, tổ chức về 

các xóm, xã, trường học, tới nhà người dân để cấp CMND. 

6 tháng đầu năm 2019, Công an thị xã Phổ Yên đã cấp trên 8.000 CMND, trong đó đã tổ chức 

về 5 xã và 2 trường trung học phổ thông để làm thủ tục cấp CMND cho học sinh và nhân dân. 

Đến các hộ gia đình, cơ sở y tế, bệnh viện làm thủ tục cấp CMND cho 36 trường hợp là người 

già yếu, người có công với cách mạng, người tàn tật. 

Đại úy Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 

hội, Công an thị xã Phổ Yên cho biết, hằng năm, Đội đều tổ chức từ 7 đến 9 đợt về cơ sở các 

xóm, xã, trường học, bệnh viện cấp khoảng gần 10.000 CMND phục vụ nhân dân. Ngoài ra, 

tại trụ sở Công an thị xã Phổ Yên, Đội cũng nhận hồ sơ, tiếp nhận làm CMND vào tất cả các 

ngày trong tuần và ngày thứ Bẩy tình nguyện.  

“Hiện nay, việc cấp CMND, hộ khẩu, giải quyết các thủ tục hành chính đã giảm thời gian về 

ngày trả, giúp người dân thuận lợi rất nhiều không phải đi lại nhiều lần, giảm chi phí. Chúng 

tôi còn phối hợp với Bưu điện chuyển trả kết quả đến tận nhà hoặc chuyển về Công an xã, 

phường để người dân đến nhận kết quả mà không phải đi đến Công an thị xã” – chị Hà cho 

biết.  

Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Phổ Yên về cơ sở cấp CMND cho người dân đã được cấp ủy, 

chính quyền các địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân. 



 

Nguồn: Lao động thủ đô       

Ngày đăng: 02/06/2019 
Mục: Tin tức    

Bộ Lao động- Thương binh và xã hội đạt top 10 Bộ, ngành có chỉ số cải cách hành chính 

cao nhất 

Tại hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) - Par Index 2018 và Chỉ số hài 

lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 do Văn phòng Chính phủ tổ chức mới đây, Bộ 

Lao động – Thương binh và xã hội (LĐ-TB&XH) tiếp tục có bước cải thiện đáng kể, 

được xếp thứ 10/18 Bộ, ngành (năm 2017 xếp thứ 12/19 Bộ, ngành) và thuộc nhóm 5 Bộ, 

ngành có kết quả cao nhất từ điều tra xã hội học.   

Có được kết quả đáng khích lệ như trên là nhờ sự quyết tâm chính trị của lãnh đạo Bộ LĐ-

TB&XH và sự chuyển biến thực chất của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động của 

ngành khi việc xác định kết quả công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là một 

trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua cuối năm của các đơn vị trong Bộ. 

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Chỉ thị riêng về việc đẩy mạnh công tác 

CCHC và ứng dụng CNTT đến năm 2020. Cùng với việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, tập 

huấn về CCHC nhằm từng bước nâng cao nhận thức, năng lực về CCHC cho toàn thể đội ngũ 

công chức, viên chức. 

 

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ 

thông tin tại Văn phòng Bộ 

Bằng sự quyết tâm đó, trong năm 2018, công tác CCHC của Bộ tiếp tục có những tiến bộ với 

một số kết quả như: Đây là năm thứ 2 liên tiếp Bộ hoàn thành 100% đề án trong Chương trình 

công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao; Hoàn thành 03 chỉ tiêu Quốc hội, 

Chính phủ giao (tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo 

tiếp cận đa chiều) góp phần cùng cả nước hoàn thành toàn diện 12 chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội; Bộ đã trình Chính phủ ban hành 06 nghị định, ban hành theo thẩm quyền 03 

thông tư để thực thi cắt giảm, đơn giản hóa tổng số 66/107 điều kiện kinh doanh (đạt tỷ lệ 

61,68%); bãi bỏ và đơn giản hóa 116 TTHC; cắt giảm và đơn giản hóa 19/32 sản phẩm hàng 

hóa kiểm tra chuyên ngành (đạt tỷ lệ 59,38%); Cơ cấu tổ chức của Bộ đã giảm 01 đơn vị; 

chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các đơn vị đã được rà soát, tổ chức lại theo hướng 



tinh gọn, hiệu quả. Cụ thể, Bộ đã thực hiện việc giải thể tổng số 10 phòng trong 03 Vụ thuộc 

Bộ (Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế). Bộ đang xây dựng và triển khai 

Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phiên bản 1.0; xây dựng 

Trung tâm dữ liệu Giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn quốc tế; vận hành Cổng dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ. 

Trước đó, năm 2018, Bộ đã phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vận 

hành Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 71 

năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Triển khai hệ thống thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc 

gia về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội vào tháng 3/2018... 

 

Lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công 

trực tuyến 

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cũng đã xác định, những kết quả tích cực nêu trên mới chỉ là 

bước đầu trong công tác CCHC. Trong thời gian tới, để công tác này ngày càng đi vào thực 

chất, đi sâu vào ý thức của mỗi cán bộ, công chức, viên chức của Ngành; tập trung cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tinh gọn tổ chức bộ máy các 

đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp; phát triển Chính phủ điện tử, đẩy mạnh việc gửi, nhận 

văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại 4 đơn vị: Tổng cục Giáo dục 

nghề nghiệp; Cục Quản lý Lao động ngoài nước, Cục An toàn lao động, Cục Việc làm; tăng 

cường các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4... 



 

Nguồn: MIC                 

Ngày đăng: 03/06/2019 
Mục: Tin tức   

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tiếp Đoàn Bộ Bưu chính - Viễn thông Campuchia 

Sáng ngày 03/6/2019, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã 

tiếp Đoàn Bộ Bưu chính - Viễn thông Campuchia do bà H.E Prak Channoy, Quốc Vụ 

khanh làm Trưởng Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Tham dự buổi tiếp có đại 

diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tiếp Đoàn Bộ Bưu chính - Viễn thông Campuchia do bà H.E 

Prak Channoy, Quốc Vụ khanh làm Trưởng Đoàn đến thăm và làm việc tại Bộ TT&TT 

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh: Trong thời gian vừa qua, Bộ 

TT&TT Việt Nam và Bộ Bưu chính - Viễn thông Campuchia đã không ngừng thúc đẩy các 

hoạt động hợp tác trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông. Nổi bật trong năm 2019, hai Bộ đã tổ 

chức trao đổi đoàn cấp cao trong tháng 3/2019; cảm ơn Bộ Bưu chính và Viễn thông 

Campuchia đã tổ chức đón tiếp trọng thị đoàn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thăm 

Campuchia và đánh giá cao công tác tổ chức sự kiện Digital Cambodia 2019 tại Phnom Penh, 

cũng như sự tham gia tích cực của đoàn Lãnh đạo cấp cao do Bộ trưởng Tram Iv Tek thăm 

Việt Nam và tham dự Hội nghị ASEAN 5G tại Hà Nội. 

Việt Nam cũng cảm ơn Campuchia đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn 

thông và CNTT của Việt Nam làm ăn, kinh doanh thành công tại Campuchia. Trong lĩnh vực 

bưu chính, hai bên đã triển khai các hợp tác cụ thể như trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm 

giữa Bưu chính Campuchia và Bưu điện Việt Nam trên cơ sở bản thỏa thuận hợp tác ký giữa 

bưu chính hai nước vào 05/10/2017.  

Cũng tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng đã thông báo khái quát tình hình bưu 

chính ở Việt Nam với Đoàn Bộ Bưu chính - Viễn thông Campuchia. Trong thời gian qua, bưu 

chính Việt Nam tiếp tục có những bước chuyển biến, đổi mới hoạt động, mở rộng các loại 

hình dịch vụ, phương thức kinh doanh, phân định rõ giữa kinh doanh và nhiệm vụ công ích, 

phù hợp với xu thế đổi mới cũng như quá trình hội nhập quốc tế của bưu chính Việt Nam. 

  

Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ chế, chính sách được thực hiện tốt đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho sự phát triển lành mạnh của thị trường bưu chính. Thị trường bưu chính tiếp tục được 



mở rộng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Mạng lưới 

bưu chính công cộng tiếp tục có sự phát triển với 12.386 điểm phục vụ, bán kính phục vụ bình 

quân 2,92 km/điểm, đảm bảo mỗi xã có tối thiểu 1 điểm phục vụ. Đồng thời, chính sách về 

cung cấp dịch vụ bưu chính công ích đã tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người sống ở 

khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo sử dụng các dịch vụ bưu 

chính, góp phần nâng cao giá trị văn hoá, tinh thần, tư tưởng, đạo đức, lối sống của người dân. 

 

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác Bộ Bưu chính - Viễn 

thông Campuchia 

  

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tin tưởng chuyến công tác của Đoàn đến Việt Nam tiếp tục 

thắt chặt và củng cố hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực bưu chính nói riêng 

và lĩnh vực thông tin và truyền thông nói chung; thực hiện hiệu quả Kế hoạch hợp tác năm 

2019 giữa Bộ TT&TT Việt Nam và Bộ Bưu chính - Viễn thông Campuchia về hợp tác trong 

lĩnh vực bưu chính viễn thông đã được hai Bộ trưởng ký kết vào tháng 3/2019 tại 

Campuchia.  

Thứ trưởng mong muốn Bộ TT&TT Việt Nam và Bộ Bưu chính - Viễn thông Campuchia tiếp 

tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý nhà nước và phát triển thị trường 

bưu chính cũng như chính sách cung cấp dịch vụ bưu chính công ích tại mỗi nước. Ưu tiên 

hợp tác phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ các chương trình đào tạo về bưu chính và viễn 

thông. Chú trọng tạo điều kiện cho các cơ sở đào tạo của hai bên triển khai các hình thức đào 

tạo ngắn hạn và dài hạn trong lĩnh vực bưu chính. Tiếp tục dành sự ủng hộ và tạo điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Campuchia cũng như các hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp Campuchia tại Việt Nam.  Đặc biệt, hai nước sẽ tiếp tục 

hợp tác chặt chẽ và ủng hỗ lẫn nhau trong các tổ chức quốc tế chuyên ngành bưu chính viễn 

thông và công nghệ thông tin như Liên minh Viễn thông thế giới ITU, Liên minh Bưu chính 

Thế giới UPU, các khuôn khổ hợp tác khu vực như ASEAN, APT, APPU...  

Tại buổi tiếp, bà H.E Prak Channoy, Quốc Vụ khanh Bộ Bưu chính - Viễn thông Campuchia 

đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả giữa hai Bộ trong thời gian qua và mong muốn 

tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm của Bộ TT&TT Việt Nam trong việc xây 

dựng và hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính. Nhân dịp này  bà 

H.E Prak Channoy đề nghị Bộ TT&TT Việt Nam tạo điều kiện cho Đoàn Bộ Bưu chính - 

Viễn thông Campuchia tới thăm Sở TT&TT Quảng Ninh; tham quan thực tế, nghe báo cáo chi 

tiết về hình thức và hoạt động kinh doanh của Bưu điện Quảng Ninh; thăm Trung tâm Tổng 

Công ty chuyển phát nhanh EMS, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và Tập đoàn công 



nghệ CMC... nhằm học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách quản lý đối với 

các doanh nghiệp bưu chính và bưu điện tại các địa phương của Campuchia cũng như mở ra 

hướng hợp tác, đầu tư, kinh doanh mới với các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam trong thời 

gian tới./. 



 

 


