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Nguồn: Cổng TTĐT Kon Tum         

Ngày đăng: 24/07/2019 
Mục: Tin tức   

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum: Đổi mới phương thức phục vụ, lấy 
người dân, doanh nghiệp làm trung tâm 

Hiện đại, tiện ích, nhân viên hướng dẫn tận tình chu đáo là nhận xét của nhiều tổ chức, 
cá nhân khi đến giao dịch giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh Kon Tum trong mấy ngày vừa qua 

 

Anh Nguyễn Khắc Khoản thực hiện giao dịch tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh 

“Hoành tráng quá!” - anh Nguyễn Khắc Khoản, trú tại thôn 7B, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà 
thốt lên khi vừa bước chân vào Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum. 

Anh Nguyễn Khắc Khoản là Giám đốc Công ty TNHH MTV Mạnh Dũng Đăk Hà. Anh cho 
biết: “Qua báo, đài tôi biết tỉnh mới thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, nên 
tôi đi luôn xuống đây nộp hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại địa 
phương tại quầy giao dịch của Sở Công Thương. Tôi rất hài lòng với sự đón tiếp, hướng dẫn 
tận tình chu đáo của đội ngũ nhân viên tại đây”.  

“Tôi thấy rất là phấn khởi khi thấy tỉnh thành lập được Trung tâm tập trung giải quyết thủ tục 
hành chính như thế này, giảm bớt đầu mối, công đi lại cho người dân. Đặc biệt là giúp người 
dân, doanh nghiệp Kon Tum được tiếp cận với cách làm hiện đại như những thành phố lớn 
trong nước. Tin tưởng tỉnh sẽ thu hút đầu tư được nhiều hơn” – anh Khoản vui vẻ. 

  



 

Anh Ngô Văn An làm thủ tục nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Rời khỏi quầy giao dịch, cầm trên tay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được giải quyết 
xong sớm tới 15 ngày làm việc, anh Ngô Văn An, trú tại Khối 5, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk 
Tô hồ hởi: “Trong 4 mức độ đánh giá tại đây, tôi vừa chọn “Rất hài lòng” cho cô nhân viên tại 
quầy giao dịch của Sở Tài nguyên và Môi trường”. 

“Mong rằng tỉnh tiếp tục nghiên cứu ra nhiều cách làm mới mang lại lợi ích cho người dân và 
doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” – Anh Ngô Văn An 
chia sẻ thêm. 

Ghi nhận qua mấy ngày làm việc chính thức sau khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Kon Tum khai trương, đã có khá nhiều tổ chức, cá nhân đến giải quyết TTHC tại đây, đa số tổ 
chức, cá nhân tỏ ra hài lòng với sự hướng dẫn, tiếp nhận thủ tục hồ sơ của công chức Bộ phận 
Tiếp nhận và trả kết quả tại đây  

Xác định thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách TTHC trên các lĩnh 
vực quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật là khâu đột phá để tạo môi trường thuận 
lợi, minh bạch cho hoạt động của tổ chức, công dân và doanh nghiệp. Những năm vừa qua, 
tỉnh Kon Tum đặc biệt quan tâm, tập trung chỉ đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, 
thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Năm 2019, tỉnh Kon Tum đề ra 3 lĩnh vực đột phá về phát triển kinh tế - xã hội; trong đó lĩnh 
vực thứ 3 là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công 
cấp tỉnh; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp. 

Để nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức, cá nhân, Trung tâm đã được đầu tư hệ thống thông 
tin một cửa điện tử, các trang thiết bị làm việc hiện đại, có máy lấy số tự động, màn hình cảm 
ứng tra cứu hồ sơ; ứng dụng các tiện ích như: tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ nhanh qua mã 
số trên hệ thống thông tin một cửa điện tử; tra cứu qua mạng Zalo, gửi tin nhắn SMS, xây 
dựng tổng đài nhắn tin thông báo tự động khi có kết quả giải quyết trước hạn hoặc xin lỗi khi 
quá hạn giải quyết, khi đề nghị bổ sung hồ sơ… 

  



 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa động viên công chức tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Tại Lễ khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh vào ngày 18/7 vừa qua, ông 
Nguyễn Văn Hòa - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trung tâm Phục vụ 
hành chính công được thành lập và đi vào hoạt động thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh 
Kon Tum nhằm tạo chuyển biến, đột phá trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và 
cách thức làm việc với người dân và doanh nghiệp vì một nền hành chính minh bạch, phục vụ. 
Đặc biệt, khi tỉnh Kon Tum đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới 
xây dựng mô hình chính quyền điện tử. 

“Với quyết tâm tạo ra sự đột phá của tỉnh trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách 
TTHC, tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi để hoàn thiện quy 
trình nội bộ, quy trình điện tử đảm bảo cắt giảm thời gian trong giải quyết TTHC theo đúng 
chỉ tiêu mà UBND tỉnh đã đề ra (30%). UBND tỉnh tiếp tục phê duyệt các TTHC đưa ra giải 
quyết tại Trung tâm, đảm bảo đến đầu tháng 9/2019, 100% TTHC cấp tỉnh được tiếp nhận và 
trả kết quả tại đây” – Ông Nguyễn Văn Hòa cho biết thêm  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum chính thức đi vào hoạt động trở thành đầu 
mối một cửa cấp tỉnh tập trung, thực hiện liên kết việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
1.170/1.402 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp tỉnh và một số thủ tục 
của Công an tỉnh. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân khi đến Trung tâm còn được thực hiện các dịch 
vụ công chứng, chứng thực, các dịch vụ bưu chính, công ích thuận tiện, nhanh chóng, giảm 
thiểu tối đa thời gian và chi phí....  

Với mục tiêu “đổi mới phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy 
sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của chính 
quyền”; cùng với sự tận tâm, nhiệt tình trong phục vụ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, người 
dân của công chức, viên chức Trung tâm, tin tưởng Trung tâm sẽ mang lại hiệu quả xứng 
đáng với sự kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh và sự mong đợi, tin tưởng các tổ chức, cá nhân, tạo ra 
sự đột phá trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính của tỉnh./. 



 

Nguồn: VTV           

Ngày đăng: 23/07/2019 
Mục: Kinh tế   

Tiềm năng và mức cạnh tranh của thị trường bưu chính chuyển phát 

Đây là nội dung được phóng viên Quốc Lê đưa ra trao đổi với ông Lê Quốc Anh - Phó 
Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - VNPost. 

Khi thị trường toàn cầu phát triển với các tiến bộ công nghệ, logistics được các nhà quản lý 
coi như là công cụ, một phương tiện liên kết các lĩnh vực khác nhau của chiến lược doanh 
nghiệp. Phát triển dịch vụ logistics một cách hiệu quả sẽ góp phần tăng năng lực cạnh tranh 
của nền kinh tế và quốc gia. Một phần quan trọng trong đó là bưu chính - chuyển phát. Thị 
trường này đang vận động, tăng trưởng như thế nào? Tiềm năng và sự cạnh tranh trước sự 
bùng nổ thương mại điện tử ra sao? 

 



 

Nguồn: Lao động                  

Ngày đăng: 22/07/2019 
Mục: Công đoàn     

LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN: Nhiều lợi ích từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và 
người lao động 

 

Đoàn viên và người lao động mua hàng tiêu dùng tại Bưu Điện tỉnh. Ảnh: T.N 

Thực hiện chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Bưu điện tỉnh về triển 
khai Chương trình bán hàng ưu đãi giảm giá cho người lao động (NLĐ), trong 6 tháng 
đầu năm, các đơn vị đã tổ chức thi đua bán hàng; tuyên truyền vận động đoàn viên, 
NLĐ hưởng ứng và tham gia tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của bưu điện. 

Qua đó, nhiều đoàn viên và NLĐ khi mua sản phẩm, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Bưu 
điện sẽ được giảm từ 5 - 15% so với giá niêm yết. Đặc biệt, lợi nhuận từ các chương trình 
được Bưu điện tỉnh trích để thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ CNLĐ có hoàn 
cảnh khó khăn... 

Kết quả cho thấy, với Chương trình tham gia Bảo hiểm xe máy, tổng sản lượng đạt 199 chiếc, 
tổng doanh số là 16,854 triệu đồng, số tiền giảm giá cho đoàn viên CĐ là 5,970 triệu đồng, số 
tiền trích lập quỹ 1,405 triệu đồng. Với hàng tiêu dùng, tổng doanh thu đạt được 95,312 triệu 
đồng, số tiền ưu đãi giảm giá cho đoàn viên CĐ là 8,578 triệu đồng. Căn cứ vào tổng doanh 
thu bán hàng, Bưu điện tỉnh đã trích lập quỹ sang LĐLĐ tỉnh để ủng hộ quỹ Mái ấm CĐ với 
số tiền 5,710 triệu đồng. 

LĐLĐ tỉnh cho biết, Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và NLĐ là phương thức đổi mới 
hoạt động của các cấp CĐ, hướng mạnh về cơ sở, giúp đoàn viên và NLĐ được tiếp cận các 
dịch vụ, sản phẩm hàng hóa chất lượng, giá thành cạnh tranh. Đồng thời, chương trình giúp 
doanh nghiệp phát triển, vì vậy Bưu điện tỉnh cam kết đồng hành với LĐLĐ tỉnh vì quyền lợi 
ích, đảm bảo phúc lợi tốt hơn cho mỗi đoàn viên CĐ. TRẦN NGA 

Kiên Giang: Gần 2 tỉ đồng hỗ trợ Mái ấm Công đoàn. Ngày 22.7, Chủ tịch LĐLĐ Kiên 
Giang đã làm lễ bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở tại huyện Châu 
Thành và An Biên. 

Tại huyện Châu Thành, bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Lâm Tùng, đang sinh hoạt 
tại CĐCS Trường Tiểu học Vĩnh Hòa Phú 2 (xã Vĩnh Hòa Phú). Căn nhà được xây dựng với 



tổng kinh phí 130 triệu đồng, trong đó Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu 
đồng. 

Tại huyện An Biên, LĐLĐ tỉnh bàn giao Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị 
Nhanh, đang sinh hoạt tại CĐCS xã Đông Thái. Căn nhà xây dựng với tổng kinh phí 100 triệu 
đồng, trong đó Quỹ Mái ấm Công đoàn Kiên Giang hỗ trợ 40 triệu đồng. 

Chia sẻ tại lễ bàn giao, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang cho biết, lập thành tích chào mừng niệm 
90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam, các cấp CĐ Kiên Giang có nhiều hoạt động thiết thực 
chăm lo đời sống cho đoàn viên và CNVCLĐ cả vật chất lẫn tinh thần. Trong đó, chương 
trình Mái ấm Công đoàn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đoàn viên khó khăn nhà ở với tổng số tiền 
gần 2 tỉ đồng. Qua xem xét, LĐLĐ tỉnh đã quyết định hỗ trợ cất mới 62 căn nhà, sửa chữa 10 
căn. LỤC TÙNG 

Phú Yên sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho CNVCLĐ ổn định đời sống. Các cơ quan nhà nước 
và địa phương sẽ tạo điều kiện tốt nhất để tổ chức Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động 
có đời sống ổn định, việc làm hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, chất 
lượng cuộc sống của NLĐ. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên khẳng định như vậy tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa 
lãnh đạo tỉnh với công nhân, viên chức, lao động và cán bộ công đoàn năm 2019 diễn ra vào 
sáng 22.7, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh. 

Tại hội nghị, nhiều vấn đề được người lao động đặt ra như việc chậm chi trả chế độ BHXH, 
việc thực hiện ký kết TƯLĐTT, bữa ăn ca cho NLĐ còn hạn chế, tình trạng tín dụng đen phức 
tạp, việc giải quyết nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp... 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã trực 
tiếp giải đáp các ý kiến của NLĐ, đối với một số kiến nghị phù hợp sẽ có giải pháp thực hiện 
trong thời gian tới. 

Dịp này, lãnh đạo tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 20 suất quà cho CNLĐ khó khăn (500.000 
đồng/suất); trao quyết định cho 9 đoàn viên được hỗ trợ xây nhà Mái ấm Công đoàn với tổng 
trị giá 270 triệu đồng. PV-T.L 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Bình Phước    

Ngày đăng: 23/07/2019 
Mục: Tin tức   

6 tháng đầu năm 2019, ngành giao thông sát hạch và cấp 8.515 giấy phép lái xe  

Theo nội dung cung cấp thông tin cho báo chí tại Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho 
báo chí tháng 7 năm 2019 của Sở Giao thông Vận tải, Hiện nay, trên địa bàn tỉnh được Tổng 
Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải kiểm tra cấp phép cho 05 cơ sở đào tạo lái 
xe vừa ô tô và mô tô; Sở Giao thông Vận tải cấp phép cho 06 cơ sở đào tạo lái xe mô tô đang 
hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức sát hạch và cấp 
8.515 giấy phép lái xe, trong đó có 4.458 giấy phép lái xe ôtô 

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết: Để nâng cao chất 
lượng công tác đào tạo sát hạch và cấp GPLX, sở đã quy hoạch các trung tâm sát hạch loại 3 
tại các huyện, thị xã. Thời gian tới, các trung tâm này hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân trong việc thi và cấp mới GPLX môtô. Sở cũng phối hợp Bưu điện tỉnh thực hiện 
việc cấp đổi GPLX trực tiếp tại bưu cục các huyện, thị xã, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
dân trong việc cấp đổi GPLX. Trong 6 tháng đầu năm, ngành đã cấp đổi 7.153 GPLX và cấp 
giấy phép xe tập lái cho 246 phương tiện. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Ninh Hòa   

Ngày đăng: 23/07/2019 
Mục: Tin tức  

Đến nay trên địa bàn thị xã hiện có 446 tủ sách pháp luật góp phần nâng cao chất lượng 
phổ biến giáo dục pháp luật 

Nhằm trang bị cho cán bộ, CCVC và nhân dân kiến thức về pháp luật. Ngoài các hình thức 
PBGDPL như tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyên phổ biến qua hệ thống thông tin đại chúng, 
hội thi tìm hiểu pháp luật, phổ biến, tuyên truyền thông qua các buổi sinh hoạt CLB, hòa giải, 
xét xử phiên tòa lưu động…Phổ biến tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức tủ sách pháp 
luật cũng đem lại hiệu quả thiết thực. Tính đến nay, trên địa bàn thị xã hiện có 466 tủ sách 
pháp đã đi vào hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo cán bộ, CCVC và nhân dân đến 
đọc, tìm hiểu các văn bản pháp luật. Trong đó, ở xã, phường có 211 tủ sách với 29.053 đầu 
sách; các cơ quan, đơn vị, trường học và đồn biên phòng có 150 tủ sách với hơn 96.321 đầu 
sách và tài liệu các loại. Đặc biệt ở các điểm bưu điện văn hóa xã, phường có 27 tủ sách pháp 
luật; 100% thôn, TDP trên địa bàn cũng đã xây dựng được tủ sách, ngăn sách và túi sách, 83 
trường học trên địa bàn thị xã đều đã xây dựng được tủ sách, ngăn sách pháp luật. Từ đầu năm 
2019 đến nay, UBND thị đã bổ sung thêm 887 đầu sách, tài liệu mới các loại, đồng thời trang 
bị các thiết bị phục vụ cho việc đọc sách như: bàn ghế, tủ, phòng đọc sách; tăng cường ứng 
dụng công nghệ thông tin để khai thác, cung cấp các văn bản, tài liệu cho tủ sách; khuyến 
khích thu hút nguồn lực xã hội hóa để duy trì, phát triển tủ sách pháp luật ngay tại địa 
phương, cơ sở./. 

 


