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Châu Đốc đẩy mạnh cải cách hành chính 

Những năm qua, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, công tác cải cách hành 
chính (CCHC) ở TP. Châu Đốc tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả. Theo 
đó, bằng nhiều giải pháp, việc làm cụ thể đã tác động tích cực, tạo môi trường sản xuất - 
kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. 

Đứng đầu về chỉ số cải cách hành chính cấp huyện 

Thời gian qua, UBND TP. Châu Đốc đã tập trung nâng cao chỉ số CCHC cấp huyện. Tiếp 
nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về những vấn đề liên 
quan đến thủ tục hành chính. Rà soát và hệ thống hóa các văn bản không còn phù hợp, hết 
hiệu lực và kịp thời kiến nghị cấp thẩm quyền bãi bỏ. Thường xuyên tăng cường kiểm tra 
công tác CCHC và kiểm tra công vụ, không để xảy ra trường hợp vi phạm chuyên môn và đạo 
đức công vụ. Đặc biệt, địa phương tập trung nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 
công (PAPI), chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời hỗ 
trợ, tư vấn, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đến nay, có 13/27 dự án đăng ký 
đầu tư đã triển khai thực hiện, với tổng vốn trên 1.053 tỷ đồng. Thực hiện cơ chế “một cửa”, 
“một cửa liên thông”, 6 tháng đầu năm 2019, thành phố đã tiếp nhận gần 6.700 hồ sơ; trả kết 
quả đúng hạn gần 5.900 hồ sơ, trên 800 hồ sơ đang thực hiện, không có hồ sơ trễ hẹn. Tổng số 
hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính trên 500 hồ sơ. Với những giải pháp thiết 
thực trong CCHC, 3 năm liền (2015 đến 2017), TP. Châu Đốc được UBND tỉnh xếp hạng 
nhất về chỉ số CCHC. 

 

Châu Đốc đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho người 
dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư 

“Để hiện đại hóa nền hành chính, TP. Châu Đốc đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 
vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đạt được một số kết quả nhất định, như: 
phần mềm “một cửa” điện tử, họp trực tuyến, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều 
hành… Đây là tiền đề để xây dựng Châu Đốc thành đô thị thông minh, chính quyền điện tử”- 
Phó Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chia sẻ. Bên cạnh đó, UBND thành phố 



còn duy trì và vận hành tốt Cổng Thông tin điện tử thành phố, cung cấp kịp thời ý kiến chỉ 
đạo, điều hành của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và thông tin tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương đến người dân, doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Cập nhật 
các văn bản quy phạm pháp luật và quy hoạch trên địa bàn, đáp ứng tốt yêu cầu an toàn, bảo 
mật, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phục vụ tốt công tác 
CCHC, quảng bá hình ảnh thành phố sâu rộng trong nhân dân. 

Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 

Hiện nay, UBND thành phố có 13 phòng chuyên môn và 3 phường (Châu Phú A, Vĩnh Mỹ, 
Vĩnh Nguơn) đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2008, góp phần thực hiện tốt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành 
phố. Nhờ đó, các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thường 
xuyên được rà soát, cắt giảm thời gian, góp phần giải quyết nhu cầu của người dân, doanh 
nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng. Mặt khác, tinh thần, thái độ và trách nhiệm 
của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp xúc, giải quyết các yêu cầu của tổ chức và công 
dân được nâng lên. Anh Nguyễn Hồng Hải (ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc) cho 
biết: “Tôi làm thủ tục vay thế chấp. Trong quá trình thực hiện các thủ tục theo yêu cầu, tôi 
nhận thấy khá thuận lợi. Thái độ của cán bộ ở bộ phận “một cửa” thành phố khá lịch sự, hòa 
nhã, hướng dẫn cụ thể, rõ ràng”. 

Bên cạnh những kết quả tích cực, địa phương cũng nhìn nhận những hạn chế cần sớm khắc 
phục như: năng lực, trình độ đội ngũ công chức cấp xã tuy được nâng lên nhưng chưa đồng 
đều. Việc bố trí cán bộ, công chức kiêm nhiệm (vừa làm nhiệm vụ chuyên môn, vừa làm 
nhiệm vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả) nên việc thực hiện công tác CCHC đạt hiệu 
quả chưa cao. Đôi khi các phần mềm ở địa phương đang sử dụng bị lỗi, nhất là lĩnh vực đất 
đai, nhưng lại không được khắc phục kịp thời dẫn đến khó khăn trong khâu tiếp nhận và xử lý 
hồ sơ. 

Để công tác CCHC trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả, UBND và Ban Điều hành chương 
trình cải CCHC TP. Châu Đốc tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác CCHC và kiểm tra công 
vụ nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia 
các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, 
đạo đức công vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực 
thi công vụ. Rà soát, đơn giản thủ tục hành chính trên các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện cơ 
chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục 
triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các cơ quan, đơn vị, 
nhất là UBND các xã, phường và dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục duy trì, cải tiến hệ 
thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của các cơ quan hành 
chính nhà nước. Nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan hành 
chính thông qua việc sử dụng hiệu quả mạng thông tin điện tử hành chính. Qua đó, nhằm 
mang lại hiệu quả trong giải quyết công việc; tăng cường tính công khai, minh bạch khi thụ lý 
và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 
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Kiểm tra công tác CCHC tại Trảng Bàng và Gò Dầu 

Mới đây, Đoàn công tác số 2 của tỉnh do ông Nguyễn Tấn Đức- Phó Giám đốc Sở Thông tin 
và Truyền thông làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), 
kiểm soát thủ tục hành chính tại hai huyện Trảng Bàng và Gò Dầu. 

Tại Trảng Bàng, đoàn kiểm tra thực tế Bộ phận Một cửa của huyện, ghi nhận huyện có niêm 
yết công khai đầy đủ các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết; đã kiện 
toàn lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của huyện theo quy định tại Nghị định số 61/2018 
của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và 
Quyết định số 09/2019 của UBND tỉnh về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa trên địa 
bàn tỉnh Tây Ninh do Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện đứng đầu. 

 

Quang cảnh buổi làm việc. 

Theo báo cáo của huyện Trảng Bàng, từ đầu năm 2019 đến nay công tác CCHC luôn được 
quan tâm, huyện đã ban hành các Kế hoạch để triển khai công tác CCHC và kiểm soát TTHC 
theo quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh; UBND huyện và các xã, thị trấn triển khai đồng bộ, 
hầu hết các TTHC được thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; trên 95% cán 
bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử tại địa chỉ mail.tayninh.gov.vn để trao đổi 
trong công việc; 95% các văn bản, tài liệu hành chính thông thường được trao đổi giữa các cơ 
quan hành chính dưới dạng thư điện tử. 

Tại buổi làm việc, huyện Trảng Bàng đề nghị, sau khi Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định 
công bố TTHC, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh nên gửi trực tiếp đầy đủ nội 
dung quy trình của từng ngành đến huyện, giúp địa phương cập nhật kịp thời các quy định 
TTHC mới. 

Bên cạnh đó, Trảng Bàng cũng phản ánh tình trạng phần mềm một cửa thường phát sinh lỗi, 
báo sai số hồ sơ trễ hạn, đôi khi bị treo gây khó khăn cho việc nhập, lưu thông tin hồ sơ; các 
biểu mẫu chưa cập nhập sửa đổi và chưa truy xuất được số hồ sơ trễ hạn của từng bước; thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có sự quan tâm nhưng chưa sâu sắc trong công tác CCHC và kiểm 
soát TTHC. 



Tại Gò Dầu, đoàn công tác nghe báo cáo về kết quả thực hiện CCHC và kiểm soát TTHC của 
huyện Gò Dầu thời gian vừa qua; việc triển khai Quyết định số 15/2019 của UBND tỉnh quy 
định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. 

Điểm nổi bật của huyện Gò Dầu là cơ quan Thuế cử người đến làm việc tại Bộ phận Một cửa 
của huyện để hỗ trợ thực hiện các TTHC liên quan đến đất đai. Do đó việc triển khai các thủ 
tục về đất đai được thực hiện khá tốt, người dân không phải đi lại nhiều lần khi làm thủ tục. 

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận một số khó khăn của địa phương khi triển khai thực hiện Quyết 
định 15 của tỉnh 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… Một số nội dung khó 
khăn, vướng mắc trong CCHC, kiểm soát TTHC được lãnh đạo phòng, ban, các xã, thị trấn 
của Gò Dầu nêu trong buổi làm việc đã được các thành viên đoàn kiểm tra ghi nhận và giải 
đáp. 

Ông Nguyễn Tấn Đức- Phó Giám đốc Sở TT&TT, Trưởng đoàn công tác phát biểu ghi nhận 
kết quả, sự chuyển biến tích cực của huyện Gò Dầu trong công tác CCHC và kiểm soát TTHC 
thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị huyện Trảng Bàng 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 lỗi phần mềm dịch vụ công, đoàn sẽ 
báo cáo để chỉ đạo các phòng chuyên môn của Sở TT&TT xử lý khắc phục ngay. 

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. 
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Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức 

Từ tháng 8, Hà Nội tiến hành phát 12.000 phiếu khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, 
tổ chức đối với một số dịch vụ công trên địa bàn thành phố. 

Với mục tiêu triển khai các biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ công, 
từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn 
vị trên địa bàn, UBND Thành phố đã 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 bắt đầu từ tháng 8/2019, hoàn thành tổng hợp và báo cáo kết quả trước 
ngày 30/11/2019. 

 

Người dân Hà Nội thực hiện giao dịch giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh: Cẩm Linh 

Phạm vi khảo sát cụ thể như sau: về dịch vụ giáo dục công, khảo sát 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 gồm: tuyến y tế thành phố 
(BVĐK Xanh Pôn, BVĐK Hà Đông, BVĐK 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 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. 

* Cũng từ tháng 8/2019, Hà Nội thực hiện phát 16.300 phiếu 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. 

Theo đó, đối tượng khảo sát là người dân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp giao dịch và 
nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ ngày 01/01/2019 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; khảo sát đối với 20 sở, cơ quan tương đương sở và 30 quận, huyện, thị xã 
(16.300 phiếu) 



 

Nguồn: Đảng cộng sản   

Ngày đăng: 12/08/2019 
Mục: Tin tức  

Phát hành bộ tem “Trang phục dân tộc” 

Bộ tem “Trang phục dân tộc” do Bưu chính Việt Nam phát hành với hình ảnh của một đôi 
nam nữ khoác lên mình bộ áo dài truyền thống. 

Năm 2017, Bưu chính các nước ASEAN đã thống nhất phát hành tem chung giữa các nước 
trong khối với tần suất 2 năm/01 bộ, chủ đề phát hành sẽ được thống nhất giữa các nước. Trên 
mẫu tem của các nước ASEAN sẽ dùng chung logo “ASEAN Post” cùng với hình ảnh đặc 
trưng của quốc gia mình. Cũng trong năm này, Bưu chính các nước ASEAN đã phát hành bộ 
tem có chủ đề “Quốc Hoa”. 

 

Bộ tem “Trang phục dân tộc”. (Ảnh: Ban Tem bưu chính) 

Năm 2019, Bưu chính các nước đã thống nhất phát hành bộ tem có chủ đề về trang phục dân 
tộc của mỗi nước và Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định phát hành bộ tem “Trang phục 
dân tộc”. 

Bộ tem “Trang phục dân tộc” do Bưu chính Việt Nam phát hành với hình ảnh của một đôi 
nam nữ khoác lên mình bộ áo dài truyền thống, trong đó mẫu nữ mặc áo dài hồng còn mẫu 



nam mặc áo dài xanh lam. Áo dài nữ có sử dụng hình ảnh hoa sen thể hiện cho sự thuần khiết, 
giản dị và mộc mạc của phụ nữ Việt Nam; áo dài nam sử dụng hình ảnh cây tre biểu thị sự 
mạnh mẽ, là biểu tượng của tính kiên cường, khả năng chống chọi với sóng gió cuộc đời. Nền 
mẫu tem là hình ảnh Trống đồng. 

Bộ tem gồm 1 mẫu, có khuôn khổ 31 x 46mm do họa sĩ Phạm Trung Hà, Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam thiết kế, được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng đến ngày 30/6/2021./. 

 


