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Tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính tại Gia Lai 

Ngày 30-7, tỉnh Gia Lai đã thực hiện thí điểm việc chuyển một số nhiệm vụ, dịch vụ 
hành chính công của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa của 
UBND TP. Pleiku sang Bưu điện tỉnh. Đây được xem là giải pháp tạo thêm bước đột phá 
về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. 

Với phương châm “Công khai, minh bạch, tận tình, chính xác và đúng hẹn”, việc chuyển giao 
này nhằm cải thiện hơn nữa chất lượng phục vụ, qua đó nâng cao sự tín nhiệm và mức độ hài 
lòng của người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết TTHC; tạo môi trường tốt để thu hút 
các nguồn lực đầu tư vào tỉnh.  

Mang đến sự hài lòng cho người dân  

Bộ phận một cửa của các sở, ngành và UBND TP. Pleiku tại Bưu điện tỉnh được bố trí ở 2 
tầng riêng biệt với tổng diện tích gần 1.500 m2. Các quầy tiếp nhận hồ sơ được sắp xếp theo 
hàng ngang, bên trên đều có bảng chỉ dẫn cụ thể để mọi người dễ dàng tìm đến. Có mặt tại 
đây vào chiều 6-8, P.V nhận thấy có khá đông người dân, đại diện doanh nghiệp đến nộp hồ 
sơ giải quyết TTHC. Không khí tất bật lan rộng từ các quầy tiếp nhận đến các khu vực chờ. 
Các nhân viên Bưu điện tỉnh cũng tích cực hỗ trợ cán bộ, công chức của các sở, ngành, đơn vị 
trong việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ. 

 

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện tỉnh. Ảnh: H.T 

  

Ngồi đợi nhận kết quả giải quyết TTHC, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (tổ 3, phường Đống Đa, 
TP. Pleiku) vui vẻ cho biết: “Hôm qua, tôi lên đây để làm giấy bảo đảm tài sản vay vốn ngân 
hàng, theo hẹn thì hôm nay sẽ có. Ban đầu, hồ sơ của tôi có một số chỗ chưa đúng quy định 
nên cán bộ ở đây đã chỉ dẫn, giải thích cặn kẽ để tôi về làm lại ngay trong ngày. Nhiều lần đến 
giao dịch tại Bộ phận một cửa của thành phố, tôi đều được giải quyết tận tình. Nay bộ phận 
này lại chuyển sang không gian mới rộng rãi, chỗ ngồi đợi cũng sạch sẽ, thoáng mát nên tôi 
càng cảm thấy hài lòng hơn”. 



Ông Lương Hoa Mai (tổ 5, phường Hội Phú, TP. Pleiku) cũng tỏ ra khá thiện cảm với bộ 
phận phục vụ hành chính công dù chỉ mới lần đầu đến giải quyết công việc. “Vì 2 bìa đỏ của 
gia đình có sự chênh lệch về số liệu nên tôi đến để làm thủ tục về biến động đất đai, tài sản 
gắn liền với đất. Các cán bộ trao đổi, hướng dẫn tôi nhiệt tình và niềm nở lắm. Theo giấy hẹn, 
đến ngày 20-8, việc của tôi sẽ có kết quả. Nếu không thể trực tiếp đến nhận thì tôi có thể đăng 
ký dịch vụ chuyển phát tận nhà. Tôi thấy điều này rất thuận tiện cho người dân”-ông Mai tâm 
sự.  

Khu vực tầng 2 là nơi làm việc của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Theo quan sát 
của P.V, tại quầy tiếp nhận hồ sơ của các sở: Giao thông-Vận tải, Tư pháp, Tài nguyên và 
Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư… có khá đông người đến giao dịch. Tại bàn chờ, anh Ngô 
Xuân Trí-nhân viên Công ty ABC-Chi nhánh Gia Lai (thuộc Tập đoàn Gia Nguyễn, Hà Nội) 
đang hướng dẫn cho 2 cô gái đến từ xã Ia Kly (huyện Chư Prông) khai thông tin lý lịch tư 
pháp theo mẫu để hoàn tất thủ tục chuẩn bị xuất khẩu lao động sang Ả-rập Xê-út. Anh Trí cho 
hay, anh thường xuyên đại diện cho Công ty đến Bộ phận một cửa của Sở Tư pháp tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để làm lý lịch tư pháp cho những người đi xuất khẩu lao 
động tại Nhật Bản, Ả-rập Xê-út, Dubai, Đài Loan… “Tôi rất vui trước thái độ phục vụ tận 
tình, lịch sự của cán bộ, công chức tại đây. Hy vọng, khi được tích hợp sang Bưu điện tỉnh 
rồi, chúng tôi sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong giải quyết hồ sơ TTHC”-anh Trí 
bày tỏ.  

Không chỉ người dân, bản thân cán bộ, công chức, viên chức của các sở, ngành, đơn vị cũng 
cảm thấy khá phấn khởi khi chuyển sang môi trường làm việc mới sạch đẹp, văn minh. Chị 
Nguyễn Thị Thu Hà-chuyên viên Văn phòng UBND TP. Pleiku, phụ trách việc tiếp nhận hồ 
sơ về giao dịch đảm bảo tại Bộ phận một cửa của UBND TP. Pleiku tại Bưu điện tỉnh-cho 
biết: “Không gian làm việc tại Bưu điện tỉnh khá thoáng đãng và lịch sự, tạo thuận lợi hơn 
cho cá nhân và tổ chức đến giao dịch. Hiện tại, chúng tôi vẫn phải đảm nhận hết tất cả các 
khâu như cũ vì nhân viên bên Bưu điện mới tiếp cận nên chưa thể nắm bắt rõ quy trình. Thời 
gian tới, hy vọng với sự hỗ trợ lẫn nhau, chúng tôi có thể giải quyết hồ sơ cho người dân một 
cách hiệu quả, nhanh chóng nhất”.  

Tương tự, anh Trần Quang Chung-chuyên viên Sở Xây dựng trực tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh-chia sẻ: “Từ khi chuyển sang hoạt động tại Bưu điện tỉnh đến nay, Sở tiếp 
nhận trên 10 hồ sơ, chủ yếu liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề; cấp chứng chỉ năng lực 
hoạt động xây dựng cho doanh nghiệp; thẩm định thiết kế xây dựng; cấp giấy phép xây 
dựng… Việc quy về một mối như thế này sẽ tạo thuận tiện cho dân nhiều hơn. Dù có thay đổi 
môi trường làm việc song tính chất công việc của chúng tôi vẫn vậy nên hầu như không gặp 
khó khăn gì. Tôi chỉ cảm thấy quầy làm việc hơi hẹp, không có vách ngăn giữa các đơn vị nên 
dễ lẫn lộn hồ sơ nếu lượng người đến giao dịch đông”. 

Chung tay cải cách TTHC  

 
Theo ông Trương Công Hoài-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục 

Hiện nay, UBND các huyện, thành phố gồm: Pleiku, Chư Sê, Ia Grai, Mang Yang, 
Krông Pa và UBND xã Ia Rsươm (huyện Krông Pa) đã thí điểm chuyển một số 
nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sang Bưu điện cấp huyện và Bưu điện văn hóa 
xã. Dự kiến đến đầu tháng 9 tới sẽ có thêm 5 xã thuộc huyện Chư Sê, Mang Yang, 
TP. Pleiku và các huyện, thị xã: Chư Prông, Chư Pah, Đak Đoa, Ia Pa, An Khê 
thực hiện đề án này. Đến cuối năm 2020, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh 
đều chuyển giao dịch vụ hành chính công, Bộ phận một cửa qua Bưu điện cùng 
cấp. 



vụ hành chính công tỉnh, Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính 
công của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sang Bưu điện tỉnh có 2 nội dung chính, đó 
là: chuyển địa điểm làm việc của Trung tâm sang trụ sở Bưu điện tỉnh theo cơ chế thuê mặt 
bằng, trang-thiết bị… của Bưu điện; chuyển một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà 
Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện theo quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 
ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.  

Theo đó, Bưu điện tỉnh bố trí nhân viên tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bao gồm: hướng dẫn TTHC, kiểm tra 
thành phần hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, thu phí, lệ phí... theo quy định; cập nhật thông tin hồ sơ 
vào phần mềm, ghi chép phiếu hẹn, phiếu giao nhận hồ sơ và sổ theo dõi theo quy định; bàn 
giao hồ sơ tiếp nhận cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC; nhận kết quả từ cơ quan có 
thẩm quyền giải quyết TTHC; chuyển trả kết quả giải quyết cho cá nhân, tổ chức; báo cáo 
thống kê, theo dõi tình trạng giải quyết TTHC. 

Việc chuyển giao các nhiệm vụ này được thực hiện dần theo cơ chế: một cán bộ, công chức, 
viên chức tại Bộ phận một cửa hướng dẫn một nhân viên Bưu điện cho đến khi nhân viên Bưu 
điện đảm nhận được nhiệm vụ thì chuyển giao nhiệm vụ đó cho nhân viên Bưu điện thực hiện 
và các sở, ban, ngành rút người về làm nhiệm vụ chuyên môn khác. Nếu thực hiện thí điểm 
thành công, các sở, ngành sẽ tiết kiệm được biên chế khi không phải cử người ra trực tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả tại Bộ phận một cửa; tránh được việc người dân phải trực tiếp tiếp xúc 
với cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC; Nhà nước không phải đầu tư một khoản 
tiền lớn cho cơ sở hạ tầng, trang-thiết bị phục vụ nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa; nhân viên 
Bưu điện sẽ thực hiện nhiệm vụ nhắc việc đối với các hồ sơ đến hạn, từ đó tránh được sự trễ 
hạn trong tiếp nhận hồ sơ TTHC; Bưu điện sẽ triển khai tiếp nhận TTHC tại nhà, khi đó người 
dân chỉ cần ở nhà cũng có thể làm các loại giấy tờ…  

“Qua 1 tuần thí điểm, bước đầu Bưu điện tỉnh mới chỉ bố trí nhân viên làm nhiệm vụ hướng 
dẫn người dân và vận chuyển hồ sơ TTHC về các sở, ban, ngành để giải quyết; chuyển hồ sơ 
từ các sở, ban, ngành về lại Trung tâm Phục vụ Hành chính công để trả cho người dân. Các 
hoạt động khác vẫn diễn ra bình thường. Từ ngày 30-7 đến 5-8, Trung tâm đã tiếp nhận 739 
hồ sơ TTHC và đã trả kết quả 363 hồ sơ. Các hồ sơ được tiếp nhận đảm bảo giải quyết đúng 
hẹn, không phát sinh hồ sơ trễ hẹn”-ông Hoài cho hay.  

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân-Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh-cũng thông tin: “Dù mới chỉ hoạt 
động hơn 1 tuần song qua khảo sát, hầu hết người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch đều 
tỏ ra khá hài lòng về vị trí, không gian mới lẫn thái độ phục vụ của cán bộ, công chức và nhân 
viên Bưu điện, đặc biệt là dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà. Trước mắt, các nhân 
viên Bưu điện vẫn chưa thể quen với công việc. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo nhân viên nỗ lực 
tiếp cận công việc từ dễ đến khó, cái nào dễ thì phải tiếp cận nhanh trong vòng 1 tháng, còn 
khó thì tiếp cận dần trong 2-3 tháng”.  

Cùng với đó, để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ giải quyết TTHC cho nhân viên, 
ngoài việc cử hơn 40 người tham gia lớp tập huấn do Sở Nội vụ tổ chức, sắp tới, Bưu điện 
tỉnh sẽ làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh để mở thêm lớp đào tạo chuyên sâu cho 
nhân viên về các thủ tục liên quan đến đất đai nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả công việc. 
Ngoài ra, đơn vị sẽ tiếp tục đầu tư trang bị còn thiếu phục vụ cho hành chính công; phối hợp 
triển khai tư vấn trực tuyến thông qua đường dây nóng (0269) 3888222 (có chuyển cuộc gọi 
sang di động vào ngoài giờ hành chính) để kịp thời hỗ trợ vướng mắc của người dân. Việc trả 
kết quả giải quyết TTHC tận nhà vẫn sẽ được Bưu điện nỗ lực thực hiện đến trước 20 giờ 
nhằm giúp người dân có thể sớm giải quyết công việc, không phải mất thời gian chờ đợi. 
“Một vấn đề mà chúng tôi đặc biệt chú trọng là tăng cường việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ 
để tránh tình trạng “cò mồi” trong quá trình thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ 
sơ TTHC, vừa tạo hình ảnh xấu cho cơ quan nhà nước, vừa gây thiệt hại cho người dân. Do 



đó, chúng tôi sẽ không ngừng nâng cao nhận thức cho người dân bằng cách gửi các tờ rơi đến 
tận nhà về danh mục các TTHC, trình tự và thời gian giải quyết các TTHC theo quy định, 
đồng thời kết hợp trả kết quả tại nhà không qua trung gian. Mục tiêu cuối cùng là góp phần 
cải thiện chỉ số CCHC của tỉnh”-bà Vân nhấn mạnh. 
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Tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp 

Tuyên truyền, vận động hộ sản xuất, kinh doanh (SX, KD) đủ điều kiện để chuyển đổi 
lên doanh nghiệp (DN) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để DN tiếp tục phát triển, mở rộng 
quy mô SX ở tầm vóc mới là một trong số những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phát 
triển DN của Chương trình số 10 của Tỉnh ủy về Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển 
DN. Đến nay, ngành thuế đã vận động chuyển đổi thành công 265 hộ lên DN trong tổng 
số trên 1.500 hộ đủ điều kiện để lên DN. 

 

Ông Trương Văn Sơn - Giám đốc Bưu điện tỉnh và ông Lê Văn Minh - Cục trưởng Cục thuế 
tỉnh ký kết hợp đồng ủy nhiệm thu thuế. 

Triển khai chính sách thuế kịp thời 

Lực lượng hộ KD được đánh giá rất tiềm năng có thể bổ sung vào khối DN, góp phần tăng 
thêm nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên thực tế hiện nay, nhiều hộ KD đủ điều 
kiện vẫn ngại chuyển lên DN. 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ KD cá thể chuyển lên DN, cuối năm 2018, Bộ Tài chính đã 
ban hành Thông tư số 132 hướng dẫn chế độ kế toán DN siêu nhỏ với quy định hạch toán kế 
toán đơn giản, phù hợp với những DN vốn nhỏ, sử dụng ít lao động đáp ứng được nhu cầu 
công tác kế toán hiện nay của DN chuyển lên từ hộ KD cá thể. 

Việc triển khai các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung luôn được sự chỉ đạo kịp thời của Bộ 
Tài chính, Tổng cục Thuế. Trên cơ sở đó, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức triển khai đến các DN và 
hộ KD thực hiện thông qua công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế và được đăng trên 
Website của Cục Thuế tỉnh. 

Các chính sách về ưu đãi đầu tư đối với DN mới thành lập được quy định rõ ràng theo ngành 
nghề, lĩnh vực và được cụ thể hóa trong các văn bản quy phạm pháp luật, được thực hiện một 
cách công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN mới ra KD, các DN mở rộng đầu tư có 
điều kiện phát triển. 

Các DN, hộ KD luôn cập nhật các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung thông qua công 
tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế để kịp thời nắm bắt được các quy định của Nhà nước 
nhằm chủ động trong việc lựa chọn ngành nghề KD thích hợp theo khả năng, năng lực để đầu 
tư đem lại hiệu quả cao. 



Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển DN, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và một số 
phòng trực thuộc đã trực tiếp đi đến 12 DN (trong tháng 3-2019) để nắm bắt tình hình SX, KD 
của DN đang hoạt động nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như tìm hiểu thêm 
về nguyện vọng hoặc những đề xuất của DN có liên quan đến chính sách thuế, thực hiện kết 
nối thông tin giữa người nộp thuế với cơ quan thuế, mở rộng quy mô SX, tăng doanh thu và 
lợi nhuận để góp phần tăng số nộp ngân sách nhà nước trong những năm tiếp theo. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Cục Thuế tỉnh đã tiếp xúc tuyên truyền, vận động 144/450 lượt 
hộ KD đủ điều kiện để chuyển lên DN, đạt 32% so với chỉ tiêu. Theo đó, kết quả vận động 
chuyển đổi thành công 30/147 hộ, đạt 13,8%. Lũy kế, tính từ thời điểm triển khai Chương 
trình số 10 đến nay, ngành thuế tỉnh đã tiếp xúc, tuyên truyền, vận động được 1.508 hộ KD đủ 
điều kiện để chuyển lên DN, kết quả có 265 hộ chuyển đổi. 

Theo đánh giá của ngành thuế, công tác tuyên truyền, vận động gặp rất nhiều khó khăn nên 
kết quả còn hạn chế. Bà Dương Mai Hương - Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: “Khó 
khăn ở việc chuyển đổi hình thức KD từ hộ cá thể lên DN do người KD tự lựa chọn, cơ quan 
thuế chỉ thực hiện ở các bước tuyên truyền, vận động. Một số hộ SX, KD tuy có đủ điều kiện 
để phát triển lên DN, công ty nhưng khi cơ quan thuế hướng dẫn, vận động thì hộ KD chỉ hứa 
hẹn mà không thực hiện chuyển đổi. Do đó, cơ quan thuế vẫn tiếp tục quản lý thu thuế theo 
phương pháp khoán thuế”. 

Công tác tuyên truyền, vận động hộ KD chuyển lên DN tại các huyện, thành phố đôi lúc thiếu 
sự thường xuyên, liên tục do hộ KD còn né tránh tổ vận động. Đa số những hộ KD cá thể ở 
các xã chọn phương pháp KD truyền thống do chưa có nơi tiêu thụ hàng với số lượng lớn, 
hoạt động bán hàng còn nhỏ lẻ... nên chưa mạnh dạn và sẵn sàng chuyển lên DN. Nhiều hộ 
KD trên địa bàn tỉnh cũng thẳng thắn cho rằng, lý do hộ KD ngại lên DN là vì thiếu nguồn 
vốn, còn vướng mắc về hồ sơ pháp lý và việc đóng thuế... 

Để tháo gỡ những khó khăn trên, theo bà Dương Mai Hương, tới đây, Cục Thuế tỉnh đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hộ KD cá thể có đủ điều kiện chuyển lên đăng 
ký DN; triển khai tập huấn và hướng dẫn kịp thời các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ 
sung hàng năm theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính… Bên cạnh đó, ngành tập 
trung thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư đối với các DN mới thành lập theo đúng 
ngành nghề, địa bàn KD theo quy định của Luật Đầu tư và các chính sách ưu đãi về thuế thu 
nhập DN, tiền thuê đất... lĩnh vực xã hội hóa, nông nghiệp, nông thôn. 

“Cục Thuế tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu về hộ, về 
doanh số để đưa những hộ đủ điều kiện về ngưỡng doanh thu chịu thuế vào bộ thuế để quản lý 
thu kịp thời”, bà Dương Mai Hương nhấn mạnh. 

Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, nâng cao tinh thần, 
thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức trong quá trình tiếp xúc, giải quyết các thủ tục 
hành chính để tiết kiệm thời gian, chi phí cho người nộp thuế; tạo mọi điều kiện thuận lợi để DN 
phát triển SX, KD, thu hút đầu tư, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Hiện đại hóa 
phương thức quản lý, thu nộp ngân sách theo hình thức kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, 
hoàn thuế điện tử, phối hợp thu thuế khoán hộ KD qua hệ thống bưu điện. 

(Bà Dương Mai Hương - Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh) 

 



 

Nguồn: Truyền hình Lào Cai     

Ngày đăng: 10/08/2019 
Mục: Tin tức 

Hội thao kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông 

Ngày 10/8/2019, tại sân thể thao phường Nam Cường (thành phố Lào Cai), Sở Thông tin 
và Truyền thông tỉnh Lào Cai tổ chức khai mạc Hội thao kỷ niệm 74 năm ngày truyền 
thống ngành thông tin và truyền thông. 

 

Hội thao kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông. 

Với tinh thần "Khoẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Hội thao ngành Thông tin và Truyền 
thông là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành 
Thông tin truyền thông (28/8/1945 - 28/8/2019). Hội thao năm nay có sự tham gia của hơn 
100 vận động viên đến từ các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông , Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh, VNPT Lào Cai, Viettel Lào Cai, Bưu điện tỉnh Lào Cai, liên quân VTV cáp 
và FPT Lào Cai tham gia tranh tài ở 2 môn thi đấu là bóng đá và bóng chuyền hơi. 

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận đấu ở môn bóng đá, hội thao sẽ diễn ra từ nay đến 
hết ngày 28/8/2019. 



 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh  

Ngày đăng: 12/08/2019 
Mục: KHCN  

Ngành TT&TT Hà Tĩnh phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển 

Ngày 12/8/2004, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 81/2004/QĐ-UB-NV thành 
lập Sở Bưu chính - Viễn thông (nay là Sở Thông tin và Truyền thông). Sau 15 năm xây 
dựng, đơn vị đã từng bước trưởng thành, hội nhập, khẳng định vai trò, vị trí của mình và 
có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của tỉnh. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo các ban, ngành tham quan gian trưng bày Hội Báo Xuân 2019 

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tích cực, chủ động tham mưu, xây 
dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình thuộc 
lĩnh vực quản lý của ngành; đặc biệt, đã tham mưu UBND tỉnh quy hoạch phát triển báo chí, 
quy hoạch phát triển xuất bản - in - phát hành, quy hoạch phát triển bưu chính - viễn thông, 
quy hoạch phát triển công nghệ thông tin (CNTT) và quy hoạch khu công nghiệp CNTT tập 
trung Hà Tĩnh, bảo đảm phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh, đồng thời, tích cực tham gia rà soát, điều chỉnh các nội dung 
liên quan trong quy hoạch mới của tỉnh. 

Hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh được triển khai kịp 
thời, có hiệu quả. Công tác quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, thông tin cơ sở, thông tin 
đối ngoại thực hiện nghiêm túc. 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 6 cơ quan báo chí địa phương, 8 văn phòng đại diện, 31 phóng viên 
thường trú báo trung ương và tỉnh bạn; 48 trang thông tin điện tử, 35 bản tin của các sở, ban, 
ngành và các huyện, thành phố, thị xã; có 20 doanh nghiệp (DN) in và 3 công ty phát hành. 
Nhìn chung, các cơ quan báo chí, xuất bản đã đồng hành với sự nghiệp đổi mới và phát triển 
của tỉnh, kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước, quảng bá hình ảnh của tỉnh đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc 
đẩy quá trình đầu tư phát triển trên địa bàn. 

Ứng dụng và phát triển CNTT tiếp tục đạt nhiều thành tựu. Sở đã tham mưu UBND tỉnh phê 
duyệt 2 đề án quan trọng là đề án xây dựng Chính phủ điện tử cấp tỉnh và đề án phát triển 



công nghiệp CNTT. Hà Tĩnh trở thành tỉnh đầu tiên trong cả nước thể hiện cấu trúc chính 
quyền điện tử bằng quyết định của UBND tỉnh. 

Hạ tầng được quan tâm đầu tư, đến nay, 100% các cơ quan được trang bị máy tính, kết nối 
internet, tỷ lệ cán bộ cấp tỉnh được trang bị máy tính là 100%, cán bộ cấp huyện 100% (năm 
2014 mới đạt 81%), cán bộ cấp xã 93% (năm 2014, chỉ đạt 40%); 100% các sở, ban, ngành, 
UBND cấp huyện, 221/262 UBND cấp xã có cổng/ trang thông tin điện tử, thông tin được cập 
nhật liên tục, hiệu quả, tích hợp cổng dịch vụ công của tỉnh. 

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến được xây dựng tại 13 điểm cầu, phục vụ tốt các cuộc 
họp trực tuyến của tỉnh với trung ương và các địa phương; một số địa phương đang triển khai 
hệ thống đến cấp xã. Hệ thống các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được duy trì, bảo đảm phục vụ 
công tác quản lý nhà nước của các ngành, địa phương và công tác cải cách hành chính của 
tỉnh. Năm 2017, Hà Tĩnh ở top 10 cả nước xếp hạng về chính phủ điện tử. 

 

Người dân được các nhân viên bưu điện hướng dẫn chu đáo các bước đăng ký cấp, đổi GPLX 

Lĩnh vực bưu chính viễn thông có những bước tiến đáng kể trong xây dựng chính phủ điện tử, 
thương mại điện tử, đô thị thông minh. Hạ tầng mạng lưới triển khai đúng quy hoạch, là lĩnh 
vực có tốc độ phát triển cao với các dịch vụ đa dạng, phong phú; nhiều dịch vụ mới ra đời, 
công nghệ hiện đại, chất lượng dịch vụ ngày một được nâng cao, giá thành ngày càng giảm, 
phù hợp với nhu cầu sử dụng và thu nhập của người dân. 

Mạng bưu chính công cộng được duy trì và phát triển rộng khắp theo hướng nâng cao chất 
lượng dịch vụ, kết hợp cung cấp dịch vụ công ích với các dịch vụ thương mại. Bán kính phục 
vụ mạng bưu chính đạt 2,36 km/điểm phục vụ; 100% xã có báo Đảng đọc trong ngày. 

Hiện trên địa bàn có 110 DN hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (tăng trên 50 
DN so với năm 2014). Hoạt động SXKD, cung cấp dịch vụ của các DN thuộc ngành có sự 
tăng trưởng khá. Đặc biệt, các DN viễn thông luôn giữ được tốc độ phát triển, bình quân đạt 
từ 15-20%/năm. Các DN ngành tạo công việc ổn định cho trên 2.500 lao động. 

Với những kết quả đạt được, tập thể Sở TT&TT đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý của 
Đảng, Nhà nước, của các cấp, ngành. Sở đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 bằng 
khen; được Bộ LĐ-TB&XH tặng 1 bằng khen; nhiều năm liền được Bộ TT&TT, UBND tỉnh 
tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc... 

Phát huy kết quả đạt được trong 15 năm qua, toàn thể CBCNVC ngành TT&TT tiếp tục nỗ 
lực phấn đấu, tiếp thu các thành tựu tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng cường 
công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính 



quyền điện tử; tiếp tục đổi mới, góp sức nhiều hơn nữa vào sự phát triển nhanh, bền vững của 
tỉnh nhà. 

 


