
 

Nguồn: Truyền hình Ngọc Lặc    

Ngày đăng: 01/07/2019 
Mục: Tin tức 

https://www.youtube.com/watch?v=2AofUCisyZA 

Bưu điện huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt việc chi trả chợ cấp cho các đối tượng 

 

 

 



 

Nguồn: Báo Khánh Hòa   

Ngày đăng: 02/07/2019 
Mục: Chính trị  

6 tháng cuối năm, mở rộng danh mục thủ tục hành chính trực tuyến 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, 6 tháng qua, chất lượng thực hiện công tác cải cách 
hành chính của các cơ quan, đơn vị tiếp tục được cải thiện. Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính 
(TTHC) được quản lý tập trung, thống nhất ở cả 3 cấp. Các cơ quan hành chính đã phối hợp 
giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa liên thông hiệu quả. Hồ sơ trực tuyến tăng mạnh. Hoạt 
động ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tiếp tục được triển khai mạnh 
mẽ. Tỷ lệ văn bản điện tử đạt 98%. 

Trong 6 tháng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt 4 quy chế giải quyết TTHC theo cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông; 152 quy trình giải quyết TTHC; nâng tổng số lên 25 quy chế giải 
quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông với trên 400 quy trình giải quyết TTHC 
liên quan đến nhiều cơ quan và nhiều cấp hành chính.  

Các sở, UBND cấp huyện, cấp xã tiếp nhận hơn 221.000 hồ sơ; giải quyết đúng và sớm hạn 
96,95%, trễ hạn 3,05%. Số hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt 35.055 hồ sơ, bằng 16,99% 
tổng hồ sơ giải quyết.  

Khối cơ quan ngành dọc tại tỉnh tiếp nhận hơn 2,4 triệu hồ sơ, giải quyết sớm và đúng hạn 
99,99%. Hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt hơn 2 triệu hồ sơ. Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực 
thuộc tiếp nhận, trả kết quả hơn 87.000 hồ sơ.   

6 tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tập trung kết nối một số phần mềm nghiệp vụ với Trung tâm 
Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh; tổ chức cuộc thi mô hình, sáng kiến cải cách hành 
chính của công chức, viên chức trẻ lần 4 năm 2019; mở rộng danh mục TTHC trực tuyến, 
danh mục cho phép thanh toán trực tuyến; đẩy mạnh dịch vụ bưu chính công ích...   



 

Nguồn: Báo Hòa Bình   

Ngày đăng: 02/07/2019 
Mục: Tin tức 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Hướng đến nền hành chính phục vụ 

Được thành lập tháng 8/2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh (nay là Trung tâm Phục vụ 
hành chính công) là đơn vị đầu mối tập trung để các sở, ban, ngành bố trí cán bộ, công chức 
đến thực hiện tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ 
thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân. Tới nay, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, 
Trung tâm đã phát huy hiệu quả tích cực trong việc góp phần cải cách nền hành chính của 
tỉnh. 

 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm xã hội tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh. 

 

Theo số liệu tổng hợp, từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận và xử lý 7.395 hồ sơ 
TTHC, đã giải quyết xong 4.650 hồ sơ. Trong đó, giải quyết sớm hạn 3.773 hồ sơ, chiếm 
81,13%; giải quyết đúng hạn 864 hồ sơ, chiếm 18,58%; giải quyết quá hạn 13 hồ sơ, chiếm 
0,02%. Hồ sơ tạm dừng chờ bổ sung điều chỉnh thành phần là 759 hồ sơ. Hồ sơ đang giải 
quyết trong hạn là 2.745 hồ sơ, đang giải quyết quá hạn 11 hồ sơ. Đã trả kết quả đối với 4.458 
hồ sơ, chờ trả kết quả đối với 1.896 hồ sơ. Hồ sơ được tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức 
nhận kết quả qua dịch vụ bưu điện là 425 hồ sơ, chiếm 9,53%. Tính liên thông trong giải 
quyết TTHC được tăng cường, đảm bảo TTHC được giải quyết nhanh gọn, công khai, minh 
bạch, ngăn chặn, xóa bỏ khâu trung gian; rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định, giảm 
tối đa chi phí thực hiện TTHC. 

Đồng chí Vương Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: 
Là đơn vị đầu mối hành chính của tỉnh, Trung tâm xác định việc thực hiện nghiêm văn hóa 
công sở và xây dựng kỷ luật, kỷ cương hành chính, hết lòng phục vụ nhân dân là nhiệm vụ 
quan trọng hàng đầu. Do vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm 
chất, năng lực, trách nhiệm, tận tâm phục vụ và có tính chuyên nghiệp cao được đặc biệt quan 
tâm chú trọng. Ngoài giám sát đội ngũ cán bộ bằng camera, bảng theo dõi đánh giá, hàng 
ngày, vào cuối giờ hành chính, Trung tâm thực hiện kiểm tra đánh giá các nội dung thực thi 
công vụ của từng cá nhân. Công chức được các cơ quan cử tới Trung tâm làm việc cũng luôn 



tự đề cao tinh thần làm việc nghiêm túc, thực hiện tốt trách nhiệm công việc. Bên cạnh đó, 
hàng tháng, Trung tâm thực hiện phát phiếu đánh giá cho các tổ chức, cá nhân tới giao dịch 
TTHC nhằm lấy ý kiến đánh giá trực tiếp về sự hài lòng của mình đối với việc thực hiện giải 
quyết TTHC tại Trung tâm. 

Việc phát phiếu đánh giá được thực hiện và duy trì từ tháng 9/2017 tới nay là cơ sở phản ánh, 
đánh giá thái độ, chất lượng của cán bộ công chức làm việc tại Trung tâm. Từ đó giúp Trung 
tâm có cơ sở để quản lý, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, nâng cao hơn nữa chất lượng công vụ. Từ 
đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã nhận được 185 phiếu đánh giá 
của các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Cụ thể: Đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại 
Trung tâm có 171/185 phiếu đánh giá ở mức độ rất tốt, đạt 92,43%; có 14/185 phiếu đánh giá 
đảm bảo yêu cầu, đạt 7,56%. Đánh giá về thái độ của công chức, viên chức khi tiếp nhận và 
trả kết quả có 185/185 phiếu (100%) đánh giá ở mức độ rất lịch sự, thân thiện, dễ gần. Đánh 
giá về thời gian giải quyết TTHC có 137/185 phiếu đánh giá sớm hạn, đạt 74,05%, 48/185 
phiếu đánh giá đúng hạn, đạt 25,94%. Kết quả đánh giá sự hài lòng chung có 182/185 phiếu 
đánh giá ở mức độ rất hài lòng, đạt 98,37%, 2/185 phiếu đánh giá hài lòng, chiếm 1,08%, 
1/185 phiếu đánh giá ở mức độ bình thường, chiếm 0,54%, không có phiếu đánh giá không 
hài lòng. 

Hiện nay, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào Trang thông tin điện tử của Trung 
tâm tại địa chỉ: http://dichvucongtructuyen.hoabinh.gov.vn để lựa chọn đăng ký trực tuyến 
trên phần mềm một cách đơn giản và dễ dàng, rút ngắn khâu đăng ký thủ tục, tiết kiệm thời 
gian. Hướng đến nền hành chính phục vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh luôn nỗ 
lực, đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, đáp ứng yêu cầu phục vụ ngày càng tốt 
hơn, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo chuyển biến tích cực trong thu hút đầu tư, 
cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh.   



 

Nguồn: Cổng TTĐT Qùy Hợp     

Ngày đăng: 03/07/2019 
Mục: Tin tức 

BHXH Quỳ Hợp phát động tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 
2019.  

Thực hiện Kế hoạch số 1449/KH-BHXH ngày 21/6/2019 về việc tổ chức Lễ phát động 
tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2019 với chủ đề “Tham gia 
BHXH, BHYT - Vì An sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà”, sáng ngày 30/6, Bảo hiểm xã 
hội Quỳ Hợp đã phối hợp với Bưu điện Quỳ Hợp tổ chức Lễ phát động tháng cao điểm 
tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2019. 

Tại lễ phát động cán bộ viên chức cơ quan BHXH và Bưu điện Quỳ Hợp đã quán triệt mục 
đích ý nghĩa của tháng cáo điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2019 đồng thời 
cam kết phối hợp tuyên truyền đạt kết quả cao nhất. 

 

 
Toàn cảnh lễ phát động tuyên truyền tại cơ quan BHXH Quỳ Hợp 

Sau lễ phát động, cán bộ viên chức cơ quan BHXH Quỳ Hợp và Bưu điện Quỳ Hợp đã đi 
tuyên truyền trên dọc quốc lộ 48 từ xã Châu Quang đến Nghĩa Xuân. 
Thông qua đó nhằm góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người dân về tầm quan trọng của 
chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội; huy động sự vào cuộc 
của các cấp, các ngành, tổ chức, chính trị xã hội, đoàn thể và của mỗi người dân trong việc 
tuyên truyền, vận động, nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh; Phát huy tinh 
thần xung kích của cán bộ, viên chức, người lao động ngành BHXH từ tỉnh đến huyện trong 
công tác thông tin, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT và tăng cường sự phối hợp giữa 
BHXH và Bưu điện các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
BHXH, BHYT. 



 
Hai cơ quan BHXH và Bưu điện Quỳ Hợp quyết tâm phối hợp 

thực hiện tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đạt kết quả cao nhất 

Cùng với diễu hành cơ quan BHXH Quỳ Hợp và Bưu điện Quỳ Hợp đã phát tờ rơi, tuyên 
truyền trực tiếp cho người dân tập trung ở nơi đông dân cư như chợ đầu mối Thị trấn Quỳ 
Hợp, Chợ Đồng Nại xã Châu Quang và chợ Dinh xã Nghĩa Xuân. 

 

Hai cơ quan BHXH và Bưu điện Quỳ Hợp xuất quân tuyên truyền trên các tuyến đường chính 
và tại các chợ đầu mối của huyện Quỳ Hợp 

Với việc thực hiện tuyên truyền tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 
2019 là bước quan trọng của Ngành BHXH cũng như Bưu điện trong việc triển khai thực hiện 
có hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong tình hình mới 
trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là năm thứ 2 BHXH từ tỉnh đến huyện đồng loạt chủ trì thực 
hiện tháng cao điểm tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. 

 


