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Mục: Cải cách hành chính 

TX.Tân Uyên: Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt trên 96% 

Trong năm 2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TX.Tân Uyên đã tiếp nhận 26.204 hồ 

sơ; giải quyết sớm và đúng hạn 20.692, chiếm tỷ lệ 96,35%. Trong đó, trước hạn 1.033 hồ sơ, 

chiếm tỷ lệ 4,81%; trễ hạn là 785 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 3,65%, các hồ sơ trễ hẹn đã gửi phiếu xin 

lỗi và hẹn trả kết quả cho người dân. Hồ sơ đang xử lý chưa có kết quả là 1.595 hồ sơ. Hồ sơ 

trả qua dịch vụ bưu chính đạt 4.158 hồ sơ trong tổng số hồ sơ thực hiện tại bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả. 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TX.Tân Uyên cũng đã đăng tải cho 5.579 lượt hồ sơ 

với nội dung thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực trên đầu số Zalo 

của bộ phận; tư vấn thủ tục hành chính qua điện thoại khoảng 4.709 lượt; tiếp nhận 4.158 lượt 

trả kết quả qua dịch vụ bưu điện đến tận địa chỉ của người dân. Hồ sơ dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3 là 6 hồ sơ ở lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh. 

HỒ VĂN 

 

 

  



Nguồn: Cổng tin tức thành phố Hải Phòng 

Ngày đăng: 17/12/2020 
Mục: Chính trị 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ nhiều thủ tục 

hành chính 

Sáng 17/12, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính số 2 do Phó Chủ tịch UBND thành phố 

Lê Khắc Nam làm Trưởng Đoàn đến làm việc tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

 

Lãnh đạo thành phố kiểm tra tại bộ phận “một cửa” của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Năm 2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai quyết liệt công tác cải cách 

hành chính đến từng đơn vị, từng công chức, viên chức trong toàn ngành để thực hiện tốt các 

kế hoạch và nhiệm vụ được giao. Sở đã xây dựng 51 văn bản triển khai thực hiện công tác cải 

cách hành chính trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; rút ngắn thời gian trung 

bình giải quyết hồ sơ công việc liên quan đến thủ tục “Công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh 

sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật” từ 15 ngày xuống còn 10 ngày; 

thủ tục “Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp” từ 10 ngày xuống còn 7 ngày… Sở 

cũng tích cực tư vấn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp để nộp hồ sơ hợp lệ ngay từ lần nộp đầu 

tiên, giảm thời gian đi lại; triển khai sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để tiếp nhận và trả 

kết quả giải quyết hồ sơ công việc cho tổ chức, người dân. 

Trong năm qua, Sở tiếp nhận tổng 5.707 hồ sơ, đã giải quyết 5.644 hồ sơ; hoàn thành 226/262 

nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được thành phố giao; triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm và 

22 chương trình, đề án thành phố phân công tại chương trình công tác năm 2020, ước hoàn 

thành nhiệm vụ theo tiến độ, đạt 100% kế hoạch năm 2020. 

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn kiểm tra đề nghị Sở cung cấp thông tin làm rõ một số nội 

dung liên quan đến công tác cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Sở. 



 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam phát biểu chỉ đạo. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam ghi nhận Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ thành phố giao. Sở đã làm tốt 

việc tham mưu và giải quyết các chế độ chính sách thăm tặng quà cho người có công, người 

nghèo; tham mưu cho thành phố đi đầu cả nước trong việc giải quyết chính sách hỗ trợ cho 

người nghèo, người có công, công nhân lao động chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc 

Nam đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần tiếp tục tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ, kịp thời, hiệu 

quả, đồng thời nâng cao chất lượng tham mưu các văn bản; xây dựng và triển khai Kế hoạch 

cải cách hành chính nhà nước năm 2021 của đơn vị; tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố 

những giải pháp cụ thể khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích; tăng tỷ lệ hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3,4 và dịch vụ bưu chính công ích trên toàn thành phố; hoàn thành 

việc tham mưu thành lập Tổng đài dịch vụ hành chính công; chỉ đạo vận hành và kiểm tra 

thường xuyên, hiệu quả hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến thành phố; thực 

hiện sắp xếp, kiện toàn các phòng, đơn vị thuộc Sở; duy trì hiệu quả việc áp dụng Hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tập trung thực hiện tốt việc lập hồ sơ công 

việc và lưu trữ chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; tập trung thực hiện tốt việc lập hồ 

sơ công việc và lưu trữ hồ sơ công việc. 

V.H.N 

  



Nguồn: Báo Dân sinh  

Ngày đăng: 17/12/2020 
Mục: Người có công 

Quảng Ninh: Công khai, minh bạch, đảm bảo nguồn tiền chi trả trợ cấp ưu đãi người có 

công 

Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, tạo sự minh bạch cũng như giảm tải áp 

lực cho cán bộ cấp xã trong việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, Sở 

LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện thí điểm chi trả 

trợ cấp ưu đãi NCC qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn các huyện Đầm Hà, thị xã 

Quảng Yên, TP. Cẩm Phả từ 1/6/2019. 

 

Quảng Ninh triển khai hội nghị tập huấn chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện. 

Tính đến nay, việc thí điểm được thực hiện vừa tròn 1 năm, Bưu điện Quảng Ninh đã thực 

hiện việc chi trả trợ cấp người có công với cách mạng tại 45 xã, phường, thị trấn cho 58.075 

lượt người với tổng kinh phí 86.097 triệu đồng. Trong đó chi trả trợ cấp thường xuyên hàng 

tháng cho 43.840 lượt người với kinh phí 79.231 triệu đồng; chi trả trợ cấp một lần cho 

14.235 lượt người với tổng kinh phí 6.866 triệu đồng. 

Qua khảo sát, tất cả điểm chi trả đều đảm bảo thời gian đúng quy định. Về tinh thần, thái độ 

phục vụ của nhân viên chi trả, trên 95% người nhận đánh giá ở mức độ tốt và rất tốt, không có 

đánh giá mức độ không đạt yêu cầu. Việc niêm yết công khai danh sách chi trả hàng tháng, cơ 

sở vật chất tại các điểm chi trả, việc tham gia hướng dẫn giải quyết vướng mắc của cán bộ xã 

phường... đều được đánh giá tốt. Tới 98,7% số người được khảo sát đề xuất tiếp tục thực hiện 

chi trả qua hệ thống Bưu điện. 

Trên cơ sở kết quả 1 năm thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách 

mạng qua hệ thống bưu điện trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, thị xã Quảng Yên và huyện 

Đầm Hà, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì, phối hợp với bưu điện tỉnh Quảng 

Ninh xây dựng đề án mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 

qua hệ thống bưu điện đối với 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bản tỉnh Quảng Ninh, thực 

hiện từ ngày 1/6/2020; đồng thời ban hành quy trình, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố 

thực hiện. 

Đánh giá kết quả 1 năm thực hiện thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 

qua hệ thống bưu điện cho thấy: Việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua mạng lưới bưu 

điện sẽ giúp giảm bớt các chi phí, mang lại hiệu quả về kinh tế. Tách bạch trong việc tổ chức 

chi trả với xét duyệt hồ sơ và giải quyết chế độ; từ đó tạo ra sự đối chiếu, kiểm soát chéo giữa 
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2 đơn vị độc lập, mang lại lợi ích cho người thụ hưởng và hạn chế thấp nhất việc nhầm lẫn 

gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước. 

Việc chi trả qua Bưu điện góp phần đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính theo chủ trương của 

Đảng và Nhà nước, đạt mục tiêu cải tiến phương thức chi trả cho người hưởng theo hướng 

đơn giản, thuận tiện; giảm được thời gian và áp lực quản lý công tác chi trả, cán bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội có thêm thời gian để tập trung cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, 

đáp ứng kịp thời việc nghiên cứu, hướng dẫn chính sách, đẩy nhanh tiến độ xác lập hồ sơ đối 

tượng ở cấp xã; công tác kiểm tra, giám sát kịp thời, chặt chẽ, đảm bảo tốt hơn thực hiện 

chính sách, đảm bảo an toàn nguồn tiền chi trả... 

Đối với người thụ hưởng, mô hình chi trả qua Bưu điện đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn, 

hiệu quả, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, thuận lợi cho người thụ hưởng. Những trường 

hợp không đi lại được thì nhân viên Bưu điện đến chi trả tại nhà. 

Đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý chi trả: Các thông tin người 

thụ hưởng được tạo lập, quản lý trên hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, giúp dễ dàng quản lý 

được đối tượng và chế độ của người hưởng. Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 

cũng giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, góp phần nâng cao năng lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước. 

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Quảng Ninh Vũ Văn Thông cho biết: Việc thực hiện các dịch 

vụ công là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của nền hành chính; đây là vấn 

đề được Trung ương và tỉnh rất quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện ở nhiều lĩnh vực, trong 

đó có lĩnh vực người có công. Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐ-TB&XH về việc thí điểm chi trả 

trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện", tỉnh Quảng Ninh đã lựa 

chọn 3 địa phương là Đầm Hà, Quảng Yên và Cẩm Phả để triển khai thí điểm, trong khoảng 

thời gian 12 tháng, kể từ tháng 6/2019. Ông Vũ Văn Thông đề nghị các cơ quan chuyên phải 

hướng dẫn cụ thể để các địa phương triển khai đạt kết quả cao nhất. 

Ông Hoàng Hồ Hải - Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã chủ 

động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương cung cấp dịch vụ bưu chính công ích đến 

các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong tỉnh. Đến nay, dịch vụ này đã mang lại rất 

nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp, từng bước góp phần hiện đại hóa nền hành chính 

công của tỉnh. Với những kinh nghiệm đó, Bưu điện tỉnh cam kết sẽ thực hiện với hiệu quả 

cao nhất việc chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua bưu điện. 

KIM ANH 


