
 

Nguồn: Báo Lâm Đồng      

Ngày đăng: 09/08/2019 
Mục: Đời sống  

33 đơn vị ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh để chuyển trả thủ tục hành chính 

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng, hiện đã có 33 đơn vị trong tỉnh ký thỏa 
thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh để chuyển trả thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu 
chính. 

  

Trong 33 đơn vị trên có 16 sở, ban, ngành; 12 huyện, thành phố cùng các đơn vị như Công an 
tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Hải quan Đà Lạt, Cục thuế tỉnh, Ban Quản lý Dự án Cạnh 
tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm Lâm Đồng. 

  

Trong 5 tháng đầu năm nay, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại các bưu điện huyện, thành phố trong tỉnh tổng cộng gần 65 nghìn hồ sơ; trong đó, 
nhiều nhất là lĩnh vực bảo hiểm xã hội với trên 33.430 hồ sơ; làm chứng minh nhân dân với 
trên 18.590 hồ sơ, kế đến là các loại hồ sơ như hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe… 
Tổng doanh thu của Bưu điện trong 5 tháng trên 2 tỷ đồng. 



 

Nguồn: Báo Cao Bằng     

Ngày đăng: 08/08/2019 
Mục: Xã hội   

Bưu điện tỉnh phối hợp nâng cao chất lượng phát hành báo 

Ngày 8/8, Báo Cao Bằng và Bưu điện tỉnh đã làm việc về công tác phối hợp phát hành 
Báo Cao Bằng trong thời gian qua. 

 

Tổng Biên tập Báo Cao Bằng Bàn Thanh Hiền phát biểu tại buổi làm việc.

Thời gian qua, Báo Cao Bằng và Bưu điện tỉnh đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác phát 
hành báo. Đội ngũ nhân viên khá chuyên nghiệp, nhiệt tình, bám sát địa bàn, chủ động thời 
gian giao nhận đến các tuyến huyện, xóm, xã kịp thời. 

Tại buổi làm việc, hai bên đã chỉ ra những hạn chế, vướng mắc trong công tác phát hành báo 
để tháo gỡ. Theo đó, mặc dù Bưu điện tỉnh đã hướng tới hoạt động chuyên nghiệp nhưng còn 
một số tồn tại cần tiếp tục khắc phục, như: Công tác chuyển phát báo có lúc chưa đạt yêu cầu. 
Một số địa bàn huyện, Thành phố chưa thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư 
Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) 
về mua và đọc báo, tạp chí của Đảng... 

Hiện nay, Báo Cao Bằng có các ấn phẩm: Báo thường kỳ, Báo Cao Bằng Cuối tuần (mỗi kỳ 
phát hành hơn 9.300 tờ); tờ Tin ảnh vùng cao (mỗi tháng 1 kỳ, mỗi kỳ phát hành 5.000 cuốn) 
và Báo điện tử. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Bàn Thanh Hiền, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Cao Bằng 
đánh giá cao việc phát hành, đưa các ấn phẩm của báo kịp thời đến độc giả. Đề nghị Bưu điện 
tỉnh làm tốt công tác phát hành báo; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ 
trong công tác phát hành báo chí để ngày càng phục vụ khách hàng tốt hơn. 



 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội       

Ngày đăng: 08/08/2019 
Mục: Tin tức 

Ngành BHXH: Tập trung vào công tác tăng thu, giảm nợ 

Sáng 8/8, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH 
Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 
8/2019. Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị: Ban Thu, Sổ thẻ, Trung tâm CNTT, 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam… cùng 63 điểm cầu địa phương. 

Dồn sức phát triển đối tượng 

Báo cáo của BHXH Việt Nam cho thấy, đến 31/7/2019 tổng số người tham gia BHXH bắt 
buộc đạt trên 14,5 triệu người, tăng 66.890 người so với tháng trước và tăng 97.483 người so 
với tháng 12/2018, song số người còn phải phát triển trong 5 tháng cuối năm là 752.000 
người. Đặc biệt, có 5/63 địa phương đạt tỉ lệ cao về phát triển đối tượng như Bắc Giang, Ninh 
Bình, Phú Thọ, Nghệ An, An Giang. Cũng trong tháng, thông qua dữ liệu cơ quan thuế 
chuyển sang, BHXH các địa phương đã đôn đốc được 12.354 đơn vị chưa tham gia BHXH và 
đã có 2.712 đơn vị với 17.144 lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. 
Như vậy, đến nay đã có 48.887 đơn vị với 518.093 lao động đăng ký tham gia BHXH. 

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Cùng với đó, toàn quốc cũng vận động được 424.209 người tham gia BHXH tự nguyện và từ 
nay đến cuối năm còn vận động 66.000 người. Trong đó Nghệ An, Thanh Hóa, Hải Dương, 
Hà Nội và Sơn La đã vận động được nhiều người tham gia BHXH tự nguyện. 

Tuy nhiên, hết tháng 7/2019, tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (không bao gồm 
Vinashin, Vinaline) toàn Ngành là 16.875 tỉ đồng, chiếm 4,69% số phải thu. Trong đó, số tiền 
nợ BHXH phải tính lãi là 6.803 tỉ đồng, chiếm 1,79% số phải thu.  

Cũng trong tháng 7, toàn quốc đã ban hành 710/13.156 quyết định thanh tra đột xuất đối với 
các đơn vị nợ BHXH, trong đó Hà Nội ban hành 120 quyết định, TP.Hồ Chí Minh 50 quyết 
định. Tuy nhiên, đến nay còn 28.808 đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp từ 3- 6 tháng; 
12.121 đơn vị nợ từ 6- 12 tháng và 14.913 đơn vị nợ trên 12 tháng với số tiền nợ 2.896 tỉ đồng 
(giảm 1.274 đơn vị với 39,1 tỉ đồng so với tháng 6). 

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, kế hoạch BHXH Việt Nam đã 
giao kế hoạch cho từng địa phương và không có chuyện “ưu ái” địa phương này, địa phương 



kia, nhất là trong công tác thu, thu nợ BHXH. “Số nợ BHXH tính trên số phải thu, không thể 
“ẩn” lấy thành tích"- Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh. 

Theo đánh giá của BHXH tỉnh Gia Lai, trên địa bàn đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm 
do kinh tế chủ yếu phụ thuộc vào nông ngiệp, khai thác thuỷ điện và lĩnh vực này đang gặp 
khó khăn nên lao động giảm sút. Dù tích cực khai thác dữ liệu từ cơ quan thuế chuyển sang, 
nhưng trong 7 tháng khai thác được 9.500 người, song số lao động giảm 12.000 người so với 
cuối năm 2018, nên lao động vẫn giảm trên 2.500 người. Bên cạnh đó, số nợ BHXH phải tính 
lãi đạt dưới 2%, trong đó nợ ngân sách chiếm 70% (135 tỉ). Điều này do xây dựng dự toán 
ban đầu không phù hợp thực tế; đối tượng tham gia BHXH, BHYT được địa phương hỗ trợ 1 
phần và phần Trung ương hỗ trợ thì chưa cấp kịp. Do vậy UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài 
chính và khi NSNN cấp đầy đủ thì tỉ lệ nợ đọng của Gia Lai sẽ giảm. 

Hiệu quả từ dữ liệu cơ quan thuế 

Về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, đại diện BHXH Bắc Ninh cho biết, trong 
tháng 8, UBND tỉnh triển khai BCĐ phát triển BHXH, BHYT và giao nhiệm vụ cho từng sở, 
ngành, UBND các huyện cũng như các xã trên địa bàn. Đặc biệt, căn cứ danh sách dữ liệu từ 
cơ quan thuế chuyển sang, BHXH Bắc Ninh đã rà soát được 1.688 đơn vị; đến thời điểm này 
đã rà soát được trên 5.000 đơn vị. Sau khi rà soát vận động được 75 đơn vị tham gia BHYT 
mới; lũy kế toàn tỉnh khai thác được 785 đơn vị với 4.434 người tham gia BHXH. Bên cạnh 
đó, Bắc Ninh tiến hành thanh tra đột xuất về lĩnh vực đóng BHXH được 58 đơn vị, đặc biệt 
chuyển 4 đơn vị sang cơ quan công an tỉnh. Thời gian tới lãnh đạo chỉ đạo các phòng thanh tra 
tiến hành thanh tra vận động 117 chưa đăng ký tham gia. Nếu đơn vị cố tình không tham gia 
BHXH sẽ thanh tra độ xuất và báo cáo UBND tỉnh xử phạt theo quy định và nếu cần sẽ 
chuyển sang cơ quan công an xử lý về tội trốn đóng BHXH. 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, từ nay đến hết năm 2019, BHXH các địa phương tập 
trung khai thác dữ liệu từ cơ quan thuế phục vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; 
đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành phục vụ phát triển đối tượng và giảm nợ, trong đó 
tập trung thanh tra chuyên ngành đột xuất đối với các đơn vị nợ, đơn vị chưa tham gia BHXH, 
đơn vị tham gia BHXH chưa đủ số lao động và các đơn vị có hành vi vi phạm pháp luật về 
BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; xử phạt vi phạm hành chính những đơn vị vi phạm. Đồng 
thời, hằng tháng, bám sát đơn vị SDLĐ, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT, cơ quan 
tài chính đôn đốc, phấn đấu thu đủ số tiền phát sinh phải thu trong tháng và số tiền còn phải 
thu của những tháng trước theo thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Tập 
trung phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đặc biệt, giám đốc 
BHXH tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể và đánh giá kết quả công tác đối với từng cán bộ thu trong 
việc rà soát dữ liệu thuế, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc; đôn đốc thu, giảm nợ. 

Để khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH như hiện nay, trên cơ sở chỉ đạo của BHXH Việt 
Nam, Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các huyện phối hợp Chi cục Thuế hằng quý rà soát dữ liệu khai 
thác tất cả NLĐ trong các DN có quan hệ lao động với chủ SDLĐ, dù có 1- 2 lao động vẫn 
khai thác triệt để nhằm mở rộng diện tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời tiếp tục thanh tra 
liên ngành, chú trọng thanh tra độ xuất với đơn vị có dấu hiệu trốn đóng. Ngoài ra, BHXH 
tỉnh vẫn bám sát đơn vị cũng như tham mưu UBND tỉnh nhằm nhanh chóng được cấp khoản 
tiền ngân sách trung ương hỗ trợ về BHYT. 

Theo Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, từ nay đến cuối năm, toàn Ngành phải khai thác 
mở rộng 31.000 lao động tham gia BHXH bắt buộc. Trong đó, Thanh hoá còn 10.000 lao 
động, Vĩnh Phúc  9.000 lao động, Hải Dương 16.000 lao động, Thái Nguyên 13.000 lao động, 
Đồng Nai 49.000 lao động, TP.Hồ Chí Minh 160.000 lao động, Bình Dương 67.000 lao động, 
Long An 22.000 lao động, Đà Nẵng 17.000 lao động và Tiền Giang 14.000 lao động… 

Trên cơ sở nhiệm vụ, Ban Thu, Trung tâm CNTT, Ban Sổ- Thẻ… phối hợp chặt chẽ cùng 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thống nhất trong hướng dẫn, chỉ đạo cho các địa phương. Đặc 



biệt, BHXH các tỉnh phải tăng tốc, quyết liệt các giải pháp tăng thu, giảm nợ BHXH, BHYT. 
Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh đó, 
BHXH các địa phương phải chủ động, tích cực phối hợp bưu điện rà soát, mở hội nghị phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, không dừng lại khi đã đạt và vượt chỉ tiêu. Nghiên 
cứu tiếp tục giao thêm chỉ tiêu phù hợp địa phương; đẩy nhanh tiến độ rà soát dữ liệu hộ gia 
đình và cấp mã số BHXH, kịp thời khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

“Để hoàn thành các chỉ tiêu thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vẫn còn 
nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy, toàn Ngành phải đặt quyết tâm cao, đổi mới tư duy, chủ 
động, dám nghĩ, dám làm, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tập thể, phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao năm 2019”- Phó Tổng Giám đốc nhấn mạnh. 

V.Thu 



 

Nguồn: BHXH Lạng Sơn    

Ngày đăng: 09/08/2019 
Mục: Tin tức 

Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT 

Sáng ngày 8/8/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến về công 
tác thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) tháng 8 năm 2019, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt 
Nam Trần Đình Liệu dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trung ương. Tại điểm cầu Lạng Sơn 
có sự tham dự của lãnh đạo BHXH tỉnh; lãnh đạo Bưu điện tỉnh; lãnh đạo, cán bộ một số 
phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và BHXH 11 huyện, thành phố.  

 

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Lạng Sơn. 

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 7/2019 tổng số người tham gia BHXH 
bắt buộc là 14,551 triệu người, đạt 95,1% kế hoạch, số người tham gia BHXH tự nguyện là 
424.209 người, đạt 86,4%, số người tham gia BHYT là 84,867 triệu người, đạt 99,7% kế 
hoạch. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN là 200.292 tỷ đồng, đạt 55,7% kế hoạch giao, tổng số 
nợ chiếm 4,69% số phải thu 

Riêng tại tỉnh Lạng Sơn, tính đến hết tháng 7 có 742.233 người tham gia BHXH, BHYT, bảo 
hiểm thất nghiệp, đạt 98,4% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia 
BHXH bắt buộc đạt 94,1% kế hoạch; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 92,7% kế 
hoạch; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 112,8% kế hoạch, tăng 333,3% so với cùng 
kỳ năm 2018, đứng thứ 8 trong cả nước về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; số 
người tham gia BHYT hơn 735.400 người, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,1% dân số. Tổng số 
thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp hơn 823,7 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch BHXH Việt 
Nam giao, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số nợ toàn tỉnh bằng 5,6% kế hoạch thu 
BHXH Việt Nam giao, trong đó, nợ của các đơn vị sử dụng lao động bằng 1,9% kế hoạch thu 



 

Đ/c Nông Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị. 

Sau khi nghe Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu kết luận hội nghị, đồng chí Nông Thị 
Phương Thảo – Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong công 
tác thu, phát triển đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: Tiếp tục sử dụng dữ liệu của 
cơ quan Thuế để khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; duy trì và phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đặc biệt là một số huyện chưa đạt chỉ tiêu về phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; phối hợp với ngành giáo dục thực hiện tốt công 
tác BHYT học sinh, sinh viên đầu năm học mới; tiếp tục khai thác, phát triển đối tượng tham 
gia BHYT hộ gia đình, tập trung ở các xã vừa thoát khỏi vùng khó khăn không được ngân 
sách Nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT… phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu, phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Việt Nam giao cho tỉnh Lạng 
Sơn./. 

  



 

Nguồn: Báo Tây Ninh  

Ngày đăng: 08/08/2019 
Mục: Tin tức 

Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hòa Thành và Châu Thành 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ 
tục hành chính (TTHC) năm 2019, ngày 7.8, Đoàn số 1 của tỉnh do bà Huỳnh Thị Hồng 
Nhung – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi 
kiểm tra tại huyện Hòa Thành và Châu Thành. 

Tại huyện Hòa Thành, Đoàn đã kiểm tra thực tế tại bộ phận Một cửa xã Hiệp Tân, thị trấn và 
bộ phận Một cửa của huyện. 

Điểm nhấn của Hòa Thành năm 2019 đó là huyện đang thực hiện thí điểm liên thông TTHC 
giữa cơ quan Thuế - Tài nguyên Môi trường theo chỉ đạo của tỉnh. Tính đến nay các đơn vị đã 
cơ bản thực hiện liên thông hồ sơ điện tử, ký số vào hồ sơ, xử lý  theo quy trình trên 350 hồ 
sơ. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các đơn vị gặp một số khó khăn như hệ thống phần 
mềm  liên thông có lúc bị nghẽn, treo, mất kết nối; hồ sơ đề nghị bổ sung thông tin thì Chi cục 
Thuế không thể chuyển trả trên hệ thống cho Văn phòng Đăng ký đất đai; Chi cục Thuế vẫn 
phải xử lý hồ sơ, nhập liệu đồng thời trên phần mềm Một cửa và phần mềm chuyên ngành do 
chưa tích hợp liên thông dữ liệu. 

 

Quang cảnh buổi làm việc tại huyện Châu Thành. 

Đoàn kiểm tra ghi nhận những khó khăn của địa phương trong thực hiện liên thông thủ tục 
khai sinh, khai tử giữa ngành Tư pháp với Công an, Lao động -Thương binh và Xã hội; lỗi 
phần mềm hệ thống một cửa điện tử, khó khăn trong thực hiện dịch vụ bưu chính công ích… 

Tại huyện Châu Thành, đoàn đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện thí điểm chuyển giao một số 
nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công của bộ phận Một cửa huyện Châu Thành qua Bưu điện 
huyện. Đây là đề án do Bưu điện tỉnh đang triển khai. Hiện nay, Bưu điện tỉnh đang triển khai 
các hạng mục xây lắp, mua sắm trang thiết bị để sẵn sàng thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả 
tại Bưu điện huyện tới đây. Dự kiến các hạng mục này sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 15.8. 

Song song đó Bưu điện tỉnh cũng đang xây dựng mở rộng diện tích và chuẩn bị các điều kiện 
để chuyển giao bộ phận Một cửa xã An Cơ sang Bưu điện văn hóa xã. 

Tại buổi làm việc với huyện Châu Thành, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số khó khăn của 
địa phương khi triển khai thực hiện Quyết định 15 của tỉnh về Quy định về diện tích tối thiểu 



được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; tình trạng hồ sơ báo trễ hẹn 
do lỗi phần mềm… 

Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung- Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, 
Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả, sự chuyển biến tích cực của huyện Hòa Thành và 
Châu Thành trong công tác CCHC và kiểm soát TTHC. Đồng thời đề nghị các địa phương 
tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác CCHC, có nhiều sáng kiến kinh nghiệm CCHC có 
thể áp dụng nhân rộng toàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện, những khó khăn vướng mắc cũng 
cần được các địa phương kịp thời thông tin với Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND 
tỉnh và các sở, ngành liên quan để tháo gỡ ngay. 

Trưởng đoàn kiểm tra cũng đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền cho người dân 
biết về Cổng hành chính công tỉnh trên mạng xã hội Zalo, về dịch vụ bưu chính công ích, dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.  Đối với những khó khăn trong thực hiện liên thông TTHC 
khai sinh, khai tử giữa ngành Tư pháp - LĐTB&XH – Công an và lỗi phần mềm dịch vụ 
công, Đoàn kiểm tra ghi nhận và sẽ đề nghị các cơ quan chuyên môn sớm có xử lý khắc phục. 

Đoàn kiểm tra số 1 cũng đề nghị huyện Hòa Thành tập trung làm tốt thí điểm liên thông 
TTHC giữa cơ quan Thuế - Tài nguyên Môi trường; huyện Châu Thành thực hiện tốt thí điểm 
chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả của bộ phận Một cửa sang Bưu điện.  

Sau đợt kiểm tra, đoàn sẽ có báo cáo UBND tỉnh, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, 
đề nghị các địa phương thực hiện tốt để cải thiện chỉ số CCHC năm 2019 của địa phương 
mình và góp phần cải thiện chỉ số CCHC chung của tỉnh. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Thủ đô     

Ngày đăng: 08/08/2019 
Mục: Tin tức 

Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công 

Thành phố vừa ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với một số dịch vụ công: Giáo dục công, y tế công, cung cấp nước sạch và vệ 
sinh môi trường trên địa bàn thành phố năm 2019. 

 

Người dân đến làm TTHC tại bộ phận một cửa 

Đối tượng khảo sát là người dân đã trực tiếp trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ: Giáo dục công, 
y tế công, cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. 

Phạm vi khảo sát được tiến hành trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Địa điểm khảo sát dịch vụ giáo dục công: Tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc 12 
quận, huyện, thị xã (Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Sơn Tây, 
Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Gia Lâm). 

Dịch vụ y tế công khảo sát tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập của thành phố, gồm: Tuyến 
y tế thành phố (Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện đa khoa 
Đức Giang, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội); tuyến y tế cơ sở thuộc 10 
huyện (Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai, Mỹ 
Đức, Thường Tín, Mê Linh). 

Dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường khảo sát người dân trên địa bàn thành phố 
tại 12 quận, huyện, thị xã (Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Sơn 
Tây, Thanh Trì, Hoài Đức, Sóc Sơn, Chương Mỹ, Thanh Oai, Gia Lâm). 

Thời gian khảo sát bắt đầu từ tháng 8/2019 và hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo kết quả 
trước ngày 30/11/2019. 

Để thực hiện tốt các nội dung trên, UBND thành phố yêu cầu, khi khảo sát, đo lường cần bảo 
đảm tuân thủ đúng kế hoạch, phương pháp, nguồn lực được phân bổ; tiết kiệm và đạt kết quả, 
mục tiêu đề ra; phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong quá 



trình triển khai. Kết quả đảm bảo tính chính xác, khách quan, phản ánh sát thực tế đối với 
từng dịch vụ công. 

Đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ của các sở, UBND quận, huyện, thị xã 

Bên cạnh việc khảo sát sự hài lòng đối với một số dịch vụ công, Thành phố cũng yêu cầu triển 
khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, cơ 
quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố (SIPAS) năm 2019. 

Đối tượng khảo sát là người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả 
giải quyết TTHC từ 1/1/2019 đến thời điểm khảo sát. Không khảo sát các giao dịch chưa nhận 
kết quả; các giao dịch thực hiện nhận, trả qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Phạm vi khảo sát là tại 20 Sở, cơ quan tương đương sở, 30 quận, huyện, thị xã thuộc thành 
phố. 

Thời gian khảo sát từ tháng 8/2019 và hoàn thành việc tổng hợp, báo cáo kết quả trước ngày 
31/12/2019. 

Số lượng phiếu điều tra đối với các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã 
năm 2019 là 16.300 phiếu. 

Phương án khảo sát là kết hợp khảo sát trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Bộ phận 
một cửa) và khảo sát qua bưu điện. Cụ thể, khảo sát tại bộ phận một cửa: Trên cơ sở mẫu 
phiếu và cỡ mẫu đã được xác định, điều tra viên sẽ tiến hành điều tra, khảo sát trực tiếp cá 
nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch, nhận kết quả giải quyết TTHC 
tại bộ phận một cửa của các cơ quan thuộc phạm vi khảo sát. 

Đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội trực tiếp 
phát, thu phiếu điều tra, khảo sát. 

Đối với UBND quận, huyện, thị xã, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội phối hợp với 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội tiến hành điều tra, khảo sát. 

Khảo sát qua bưu điện, trên cơ sở tổng thể các giao dịch, từ ngày 1/1/2019 đến ngày 
30/6/2019, tại bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị, 

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội lập danh sách đối tượng điều tra theo công 
thức chọn mẫu thống nhất và tiến hành phát, thu phiếu thông qua bưu điện. 

UBND thành phố yêu cầu việc đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính 
công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố; đảm bảo tuân thủ đúng kế 
hoạch, phương pháp, nguồn lực được phân bổ; tiết kiệm và đạt kết quả, mục tiêu đề ra; phối 
hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả giữa các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai; kết quả 
đảm bảo tính chính xác, khách quan, phản ánh sát thực tế. 

Hà Nội từng đứng “á quân” trong bảng xếp hạng cải cách TTHC năm 2018 với kết quả 
83,98%.. 

Tại hội nghị được tổ chức ngày 24/5 vừa qua, con số được lãnh đạo Hà Nội đưa ra là năm 
2018, Hà Nội có 437 thủ tục hành chính được đưa vào rà soát, đánh giá (thuộc các lĩnh vực 
như tư pháp, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, công thương, tài nguyên và môi trường). 

Kết quả khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ tại một 
số cơ quan trong thực hiện các thủ tục hành chính năm 2018 tại Hà Nội cũng cho thấy, mức 
độ hài lòng của người dân đã đạt mức khá trở lên. 

Cụ thể, thủ tục khám chữa bệnh đạt 72,1%; thủ tục cấp phép xây dựng đạt 82,7%; thủ tục đo 
lường chất lượng đạt hơn 80%. Riêng về mức độ hài lòng đối với 8 dịch vụ hành chính công 
thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, có 2 dịch vụ đạt 98%, 2 dịch vụ đạt 95%, một dịch vụ đạt 
90%, 2 dịch vụ đạt 85%, một dịch vụ đạt 82,5%... 



Về bãi bỏ thủ tục hành chính, UBND Thành phố đã ban hành các văn bản triển khai thực 
hiện: Kế hoạch rà soát, đánh giá  thủ tục hành chính; Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, 
xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính. 

Trước đó, triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục 
liên quan, ngày 29/3/2018, UBND Thành phố ban hành Công văn số 1306/UBND-ĐT về yêu 
cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thị xã chủ động rà soát trình tự, thời 
gian, đề xuất rút ngắn thời gian thực hiện, kiến nghị theo thẩm quyền cắt giảm các thủ tục 
không cần thiết. 

Ngày 29/5/2018, UBND Thành phố ban hành Công văn số 3934/VP-KSTTHC về rà soát, 
đánh giá thủ tục hành chính năm 2018, trong đó yêu cầu Sở như Tài nguyên và Môi trường, 
Tư pháp, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư đánh giá thủ tục hành chính, bảo đảm 
số lượng thủ tục hành chính có phương án đơn giản hóa đạt tối thiểu 20% trên tổng số thủ tục 
được giao rà soát theo kế hoạch. 

Theo đó, Thành phố đã đơn giản hóa 61 TTHC thuộc các lĩnh vực: Quy hoạch - Kiến trúc, 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; Y tế; 
Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất; Lao động, thương binh và xã hội;.... Thành 
phố tiếp tục ban hành các Quyết định công bố Danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay 
thế trên một số lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Công thương, Nội vụ,... 

Nhằm tiếp tục duy trì, hỗ trợ và bảo đảm tốt nhất về cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ 
chức và doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô, Thành phố ban hành: Quy chế phối hợp thực hiện 
liên thông TTHC Cấp phiếu lý lịch tư pháp - Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài; 
Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội; Quyết định 
liên thông giải quyết một số TTHC giữa cơ quan nhà nước thuộc Thành phố và Tổng Công ty 
điện lực thành phố Hà Nội trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trung áp trên địa 
bàn thành phố Hà Nội. 

Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất liên 
thông một số TTHC và xây dựng cơ chế liên thông nhằm rút ngắn thời gian thực hiện các thủ 
tục, nâng cao chất lượng cho công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố. Sở Tài 
nguyên và Môi trường đã rà soát, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ ở một số lĩnh vực. 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế 
một cửa liên thông. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị hầu hết đều được 
bố trí độc lập và đặt tại nơi trang trọng của cơ quan, đơn vị, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến 
giao dịch. 

Một số người dân Hà Nội cho biết việc xin thủ tục hành chính bây giờ nhanh hơn mấy năm 
trước. Mọi người phường xin đều bình đẳng, lấy số thử  tự rồi chờ đến lượt mình. Cán bộ 
phường cũng tận tình giúp đỡ, giải đáp nhiều thắc mắc của người dân. 

Đến giữa tháng 2/2019, toàn TP. Hà Nội đã có 1.055 dịch vụ công trực tuyến, đạt 55% thủ tục 
hành chính của thành phố được triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. Năm 2019, thành 
phố phấn đấu 100% dịch vụ công phải được thực hiện trực tuyến mức mức độ 3, 4. 

 


