
 

Nguồn: Báo Chính phủ 

Ngày đăng: 10/09/2019 
Mục: Tin nổi bật 

Chuyển nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử từ VPCP sang Bộ TTTT 

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 
cuộc họp về phân công nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử giữa Văn phòng Chính 
phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

Ảnh minh họa 

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương vai trò của Văn phòng Chính phủ, các đơn vị trực thuộc 
Văn phòng Chính phủ, trực tiếp là cá nhân đồng chí Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tham mưu 
xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử, đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực, bước 
đầu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020. 

Để tiếp tục tăng cường chức năng quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin, xây 
dựng Chính phủ điện tử, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, 
phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo sửa đổi Quyết 
định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ủy ban quốc gia 
về Chính phủ điện tử, với những nội dung cụ thể sau: 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về Chính phủ 
điện tử, trực tiếp chỉ đạo các công việc thường xuyên của Ủy ban. 

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ 
điện tử, thôi làm Tổ phó Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban; chịu trách nhiệm chính trước 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử. 

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Thành viên Ủy ban, thôi làm Ủy viên 
thường trực, Tổng thư ký, Tổ trưởng Tổ công tác. Giao Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Thành viên Ủy ban làm Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ủy ban. 



- Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ thôi làm Tổ phó 
thường trực Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban. 

- Bộ Thông tin và Truyền thông làm cơ quan thường trực của Tổ công tác. Theo đó chuyển 
nhiệm vụ thường trực Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử 
từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông đảm nhiệm. Bộ Thông tin và 
Truyền thông có trách nhiệm tiếp nhận và triển khai nhiệm vụ thường trực hiệu quả, không 
làm gián đoạn tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương bàn giao nhiệm vụ bao 
gồm cả kinh nghiệm quốc tế về xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. 

Trên cơ sở Quyết định sửa đổi Quyết định số 1072/QĐ-TTg ngày 28/8/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ, giao Bộ Thông tin và Truyền thông trình Chủ tịch Ủy ban quốc gia về Chính phủ 
điện tử sửa đổi Quyết định số 336/QĐ-UBQGCPĐT ngày 28/8/2018 ban hành quy chế hoạt 
động của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử bảo đảm tăng cường trách nhiệm của các bộ, 
ngành, địa phương trong xây dựng Chính phủ điện tử theo đúng quy định của pháp luật và 
trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian trình Thủ tướng Chính 
phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia trong tháng 9 năm 2019. 

Kết luận của Thủ tướng cũng nêu rõ: Chuyển nhiệm vụ trình Thủ tướng Chính phủ Đề án giải 
pháp kết nối, chia sẻ dữ liệu và tái cấu trúc hạ tầng công nghệ thông tin tại các bộ, ngành, địa 
phương từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian trình trong 
năm 2019. 

Chuyển nhiệm vụ phát triển Trục liên thông văn bản quốc gia theo công nghệ tiên tiến trên thế 
giới làm nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu... và là 
nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và 
Truyền thông thực hiện. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm bảo đảm nền tảng kết 
nối an toàn tuyệt đối cho các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ, không làm ảnh hưởng đến tiến 
độ triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. 

Chuyển nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở của Chính phủ, tích hợp 
với Hệ tri thức Việt số hóa từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông đảm 
nhiệm. 

Chuyển nhiệm vụ định kỳ hàng quý báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 
17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ và Nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số đo lường, đánh 
giá hiệu quả, chất lượng (KPI) thực thi nhiệm vụ triển khai xây dựng Chính phủ điện tử, 
Chính quyền điện tử từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Thông tin và Truyền thông đảm 
nhiệm. Việc báo cáo Chính phủ về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 
7/3/2019 của Chính phủ bắt đầu từ tháng 9 năm 2019. 

Văn phòng Chính phủ tiếp tục tổ chức kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Cổng Dịch vụ 
công quốc gia, Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Trung tâm chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo đúng nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị định số 
150/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016, Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/1/2019 và Nghị 
quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ. 

Văn phòng Chính phủ tăng cường đôn đốc thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả xây dựng 
Chính phủ điện tử của các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 
phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Chí Kiên 



 

Nguồn: MIC  

Ngày đăng: 10/09/2019 
Mục: Tin tức      

Bộ TT&TT Ban hành Chỉ thị 33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt 
động cung cấp, sử dụng dịch vụ trung tâm dữ liệu. 

Ngày 09/9/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Chỉ thị số 
33/CT-BTTTT về tăng cường biện pháp quản lý hoạt động cung cấp, sử dụng dịch vụ 
trung tâm dữ liệu.  

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, về cơ bản các nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu đã 
đóng góp tích cực cho ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, trong một số trường hợp các dịch vụ này đã bị lạm dụng, để cung cấp các dịch vụ 
vi phạm pháp luật (thuê máy chủ, chỗ đặt máy chủ để lưu trữ, cung cấp dịch vụ trò chơi điện 
tử trên mạng không có giấy phép, cờ bạc; vận hành website đánh bạc; đăng tải, lưu trữ, truyền 
đưa thông tin chống phá cách mạng, thông tin vi phạm pháp luật…), có vụ việc vi phạm kéo 
dài và đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn, đạo đức 
xã hội, gây bức xúc trong dư luận. 

 

Ảnh minh họa - Nguồn: Internet 

Nhằm kịp thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần đảm bảo môi trường kinh doanh 
trên môi trường mạng lành mạnh, cạnh tranh bình đẳng và ngăn chặn các hành vi vi phạm 
pháp luật đã diễn ra, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cung 
cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tập trung thực hiện 5 nhóm giải pháp, biện pháp chủ yếu: 

- Nhóm giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức nhằm giúp các doanh nghiệp 
kinh doanh trên môi trường mạng, cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu và người sử dụng dịch 
vụ nhận thức được các nguy cơ để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cảnh giác, 
phát hiện, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan ngăn chặn, hạn chế các hành vi vi 
phạm pháp luật liên quan; 

- Nhóm giải pháp về quản trị của doanh nghiệp nhằm yêu cầu doanh nghiệp áp dụng các biện 
pháp nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng của dịch vụ trung tâm dữ liệu. Nhóm giải pháp 
này bao gồm hoạt động xác thực thông tin khách hàng, lưu trữ, truy vấn thông tin khách hàng 
để có các biện pháp phù hợp, phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh với các hành vi vi 
phạm pháp luật; 

  



- Nhóm giải pháp về kỹ thuật nhằm yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu 
thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin, nâng cao chất lượng dịch vụ theo đúng các 
quy định pháp lý về an toàn thông tin, các chuẩn, tiêu chuẩn đối với dịch vụ trung tâm dữ liệu; 

- Nhóm giải pháp về phối hợp, thanh tra, kiểm tra vi phạm nhằm thiết lập cơ chế phối hợp, cơ 
chế chia sẻ dữ liệu giữa doanh nghiệp và các cơ quan chức năng về thông tin khách hàng vi 
phạm pháp luật, thông tin về sản phẩm, ứng dụng đã được đăng ký, cấp phép…, giúp nâng 
cao hiệu quả công tác phối hợp, giám sát, kịp thời xử lý, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp 
luật; 

- Nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm hoàn thiện một cách tổng thể các quy định pháp 
lý về dịch vụ trung tâm dữ liệu, sửa đổi các quy định pháp lý không phù hợp với thực tế phát 
triển qua đó giúp thúc đẩy việc phát triển các hoạt động cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu. 

Để các nhóm biện pháp, giải pháp chủ yếu nêu trên sớm có hiệu lực, hiệu quả, Bộ trưởng đã 
chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Hội, Hiệp hội và các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ trung tâm dữ liệu triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, trong đó, có những nhiệm vụ 
triển khai ngay trong năm 2019 như: Ban hành hướng dẫn xây dựng Quy định kiểm tra thông 
tin khách hàng và hợp đồng cung cấp dịch vụ; Quy định về quản lý hồ sơ thông tin khách 
hàng; hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu triển khai việc đảm 
bảo an toàn thông tin theo cấp độ với các trung tâm dữ liệu; Xây dựng phương án và thực hiện 
kiểm tra, đánh giá, giám sát, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, bảo vệ hệ thống thông 
tin…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nguồn: Nhân dân  

Ngày đăng: 10/09/2019 
Mục: Tin tức      

Hơn 100 nông sản đặc hữu Lào Cai lên sàn giao dịch Posmart.vn 

 

Khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử Posmart.vn cho hơn 100 sản phẩm nông sản 
đặc hữu của tỉnh Lào Cai. 

Sáng nay, 10-9, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chính 
thức khai trương sàn giao dịch thương mại điện tử Posmart.vn cho hơn 100 sản phẩm 
nông sản đặc hữu của địa phương. 

Postmart.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử được sáng lập bởi Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam (VNPost) và vận hành bởi Tổng công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS Việt 
Nam). Postmart hoạt động trên nguyên tắc mua hàng trực tiếp từ các cơ sở sản xuất tại tất cả 
các tỉnh, thành phố và cung cấp tới tận tay khách hàng không qua trung gian. Vì vậy, giá 
thành và chất lượng sản phẩm tốt, phù hợp, bảo đảm, nguồn gốc xuất xứ, không có hàng nhái, 
hàng kém chất lượng. 

Hiện nay, Lào Cai có hơn 100 sản phẩm nông nghiệp đã được ký kết đưa lên sàn giao dịch 
Postmart.vn; trong đó, có các sản phẩm OCOP, sản phẩm nằm trong chuỗi nông sản an toàn 
đã được chứng nhận, như: gạo Séng Cù, cá hồi Sa Pa, thịt trâu sấy, mật ong, khoai môn Bảo 
Yên, miến dong Bát Xát… Người tiêu dùng có nhu cầu mua các mặt hàng đặc sản chỉ cần 
truy cập trang web (Postmart.vn) để đặt hàng. Với Postmart.vn, người tiêu dùng trên cả nước 
có thể mua các sản phẩm nông sản đặc hữu của tỉnh Lào Cai chỉ bằng một click chuột, sản 
phẩm sẽ được vận chuyển đến đúng địa chỉ nhận hàng của khách hàng và thanh toán sau khi 
nhận hàng. 

Tin, ảnh: QUỐC HỒNG 



 

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân 

Ngày đăng: 09/09/2019 
Mục: Tin tức      

Cao Bằng: Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công 

Ngày 9-9, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khai trương Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh Cao Bằng. 

Trung tâm có nhiệm vụ phục vụ hành chính công là cơ quan đầu mối tập trung thực hiện 
hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, tổ chức giải quyết hoặc chuyển hồ sơ đến các 
cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định trong phạm vi các thủ tục hành chính được giao tiếp 
nhận và giải quyết.  

Theo ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, việc thành lập Trung tâm phục 
vụ hành chính công thể hiện quyết tâm của tỉnh Cao Bằng trong việc tạo đột phá trong công 
tác cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử…Đây không 
chỉ là giải pháp đột phá, sáng tạo của tỉnh và ngành Bưu điện mà còn góp phần nâng cao hiệu 
quả của bộ máy quản lý hành chính, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi phí trong việc đầu tư cơ 
sở hạ tầng, trang thiết bị và vận hành bộ phận một cửa cũng như  tạo thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. 

 

Các đại biểu cắt băng khai trương trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh Cao Bằng 

Theo ông Đinh Như Hạnh, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, thời gian 
qua, Bưu điện Viê ̣t Nam đã tích cực tham gia cung ứng các dịch vụ hành chính công như: 
Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; 
hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và tham gia 
hỗ trợ bộ phận một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc tham gia thực hiện 
các dịch vụ hành chính công của Bưu điện Việt Nam đã góp phần trong việc đẩy mạnh ca ̉i 
cách hành chính của các địa phương. 

Việc đặt Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh tại trụ sở của bưu điện và bố trí nhân viên 
bưu điện hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đơn giản thay cho 
cán bộ công chức la ̀ một trong những nội dung nằm trong “Đề án thí điểm thực hiện và cung 
ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương” 
được Chính phủ giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai.  



 

 

Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản  

Ngày đăng: 09/09/2019 
Mục: Tin tức      

Vĩnh Phúc: Đẩy mạnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích 

Nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục cải thiện môi trường 
kinh doanh của địa phương, mới đây, tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng kế hoạch thực hiện tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giai đoạn 
2019-2021. 

  

 

Ảnh minh họa (Ảnh: MP) 

Theo UBND tỉnh Vĩnh Phúc, kế hoạch nhằm nâng cao chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh giai đoạn 2019-2021, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh của địa 
phương. Bên cạnh đó, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tính minh bạch cho các 
cơ quan nhà nước trong tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, chờ 
đợi cho tổ chức, cá nhân khi cần giải quyết các thủ tục hành chính. 

Trong đó, đối với các ngành, địa phương đã thực hiện việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích, cần duy trì kết quả các năm trước và đẩy mạnh hơn 
nữa việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện. 
Đối với các sở, ngành đơn vị chưa thực hiện, từ năm 2019, hàng năm phải đạt tỷ lệ tối thiểu từ 
50% số thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Đến hết 15/9/2019, 100% số sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố thực hiện xong việc 
ký Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện về việc sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Về nhiệm vụ, UBND tỉnh giao Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng 
thông tin – giao tiếp điện tử, Trung tâm văn hóa thông tin thể thao các huyện, thành phố chủ 
động phối hợp với Bưu điện để tuyên truyền về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 



Các sở, ban, ngành của tỉnh và Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh có trách nhiệm phối 
hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Thủ tướng Chính phủ trong 
việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích. Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông đại chúng xây dựng và 
đăng tải, phát sóng các chuyên mục, chuyên đề liên quan. UBND các huyện, thành phố chỉ 
đạo Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao cấp huyện đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để giúp người dân hiểu rõ ý 
nghĩa, mục đích và lựa chọn sử dụng dịch vụ. 

Nhằm triển khai kế hoạch, UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan 
thường trực, tham mưu cho UBND tỉnh việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Đồng thời là đầu mối 
tiếp nhận, tổng hợp báo cáo thống kê và kiến nghị, phản ánh của các tổ chức, cá nhân về việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với Bưu điện tỉnh cài đặt, kết 
nối phần mềm chuyên dùng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh 
với hệ thống máy tính của Bưu điện tỉnh và tạo điều kiện thuận lợi để Bưu điện tỉnh thực hiện 
cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính công ích. 

Song song với đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cán bộ trực 
tiếp nhận hồ sơ tăng cường giới thiệu, hướng dẫn cho các tổ chức, công dân biết và lựa chọn 
phương án gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích của bưu điện. 

Trên cơ sở kế hoạch tập huấn của Bưu điện, phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đội 
ngũ giao dịch viên bưu điện về cách thức tiếp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ của đơn vị mình về 
các trung tâm hành chính công. Giải đáp, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc phát sinh nếu có, 
tạo điều kiện thuận lợi để các giao dịch viên, nhân viên bưu điện thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Đặc biệt, Bưu điện tỉnh chủ động bố trí nhân lực, kinh phí, cơ sở hạ tầng mạng lưới và các 
điều kiện khác có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu về cung ứng dịch vụ; lập kế hoạch phối 
hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức tập huấn cho đội ngũ giao dịch viên 
trực tiếp làm công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 
giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh để lựa chọn, lập danh sách các thủ tục hành 
chính có thể thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích. 

Chỉ đạo đội ngũ nhân viên, giao dịch viên nâng cao tinh thần phục vụ, chất lượng phục vụ, 
đảm bảo chỉ tiêu thời gian tiếp nhận, trả kết quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định. Tuyệt đối 
giữ an toàn, an ninh thông tin mạng bưu chính. Đồng thời đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các 
quy định của pháp luật về giữ gìn, bảo vệ bí mật Nhà nước trong cung ứng dịch vụ bưu chính, 
tổ chức khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện (nếu có). 

Ngoài ra, thực hiện tuyên truyền, giới thiệu dịch vụ tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính tuyến xã để các tổ chức, cá nhân biết, sử dụng dịch vụ. Chủ 
động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí cấp tỉnh, cấp huyện, Đài Truyền thanh tuyến 
xã để đẩy mạnh việc tuyên truyền, quảng bá về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích./. 
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Đồng Tháp chia sẻ với Bắc Kạn về Trung tâm hành chính công 

Tổ chức, hoạt động của Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính 
công; Thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công, là 02 nội dung được 
tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Bắc Kạn trao đổi, chia sẻ với nhau vào sáng ngày 09/9, tại Uỷ 
ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. 

Đồng Tháp là địa phương đầu tiên của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đưa Trung tâm 
Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công đi vào hoạt động. Đến nay, có 
khoảng 1.000 thủ tục hành chính, thuộc 16 lĩnh vực được Trung tâm này tiếp nhận. 

Trung tâm đã thoả thuận, hợp tác với Bưu điện tỉnh trong việc luân chuyển hồ sơ giữa Trung 
tâm với các sở, ngành tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan; chuyển trả kết quả qua đường bưu 
chính đến nhà người dân; thực hiện mô hình Hẹn giờ thực hiện thủ tục hành chính v.v.. 

Về Đề án Thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công, được tỉnh thực hiện 
từ 01/8/2018 và đến giai đoạn 3. Qua thời gian thực hiện, ở cấp tỉnh và cấp huyện đã tiếp nhận 
hơn 15.600 hồ sơ, trong đó giải quyết đúng hạn 13.620 hồ sơ, đang xem xét, giải quyết 1.983 
hồ sơ chưa đến hạn. 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho biết, Đồng Tháp xây dựng các mô 
hình nói trên nhằm mục tiêu mang lại lợi ích cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục 
hành chính; quán triệt phương châm xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. 

Do đây là những mô hình mới nên sẽ có không ít khó khăn nhưng với quyết tâm của lãnh đạo 
tỉnh, người đứng đầu địa phương nên khó đến đâu sẽ cùng ngồi bàn để tháo gỡ đến đó – ông 
Phạm Thiện Nghĩa chia sẻ. 

Tại Bắc Kạn, ông Phạm Duy Hưng – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho biết, Bắc Kạn đã 
thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh vào 01/8/2019. Hiện Trung tâm tiếp 
nhận giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc 07 sở, ngành. 

Ông Phạm Duy Hưng cảm ơn những thông tin, kinh nghiệm tỉnh Đồng Tháp đã chia sẻ; đây 
là cơ sở quan trọng để Bắc Kạn vận dụng tại địa phương trong thời gian tới, góp phần đưa 
Trung tâm Phục vụ hành chính công của Bắc Kạn hoạt động hiệu quả hơn nữa. 

*Trước khi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đoàn công tác tỉnh Bắc Kạn đã khảo sát thực 
tế một số mô hình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 


