
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Báo Quảng Trị 

Ngày đăng: 30/07/2019 
Mục: Thời sự 

Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị 

Sáng nay 30.7.2019, Văn phòng UBND tỉnh tổ chức khai trương, đưa vào hoạt động Trung 
tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị. Dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy 
Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính; lãnh đạo các sở, ban, 
ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương TT Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị (Trung tâm) được thành lập theo Quyết 
định 234/QĐ - UBND ngày 28/1/2019 của UBND tỉnh. Đây là đơn vị hành chính đặc thù 
thuộc Văn phòng UBND tỉnh có chức năng, nhiệm vụ là cơ quan đầu mối hướng dẫn, tiếp 
nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải 
quyết của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các đơn vị của Trung ương 
theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo sự thuận tiện, hài lòng của người dân, tổ 
chức, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. 

Hiện Trung tâm tiếp nhận, giải quyết 1.622 thủ tục hành chính cấp tỉnh được số hóa và cập 
nhật vào hệ thống phần mềm điện tử đảm bảo hoạt động thông suốt và hiệu quả, đồng thời 
tiếp tục tập trung số hóa 251 thủ tục hành chính cấp huyện và 84 thủ tục hành chính cấp xã để 
triển khai thống nhất hệ thống “một cửa điện tử” từ cấp xã, cấp huyện và tỉnh… Trung tâm có 
64 công chức, viên chức được các sở, ban, ngành cử đến làm việc, trong đó có 21 người chính 
thức, 43 người dự phòng. 

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính nhấn mạnh tầm 
quan trọng của Trung tâm trong việc minh bạch hoạt động của cơ quan quản lí nhà nước, nâng 
cao chất lượng dịch vụ công để phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp tốt hơn. Đề nghị 
lãnh đạo, công chức, viên chức Trung tâm phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chuyên môn 
nghiệp vụ và kĩ năng ứng xử, giao tiếp để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. 



Trong đó cần coi trọng việc phối hợp với các sở, ban, ngành trong xử lí những vấn đề phát 
sinh, vướng mắc để giải quyết đúng hẹn, đúng quy định các thủ tục hành chính cũng như kịp 
thời báo cáo cấp có thẩm quyền tiến độ giải quyết công việc, những cá nhân, tập thể không 
làm tròn trách nhiệm… 

 



 

Nguồn: Báo Gia Lai 

Ngày đăng: 30/07/2019 
Mục: Tin tức 

Gia Lai: Chuyển dịch vụ hành chính công sang Bưu điện tỉnh 

Sáng nay (30-7), Văn phòng UBND tỉnh và UBND TP. Pleiku phối hợp với Bưu điện tỉnh 
Gia Lai tổ chức buổi lễ khai trương việc thí điểm 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. 

 

Cắt băng khai trương việc thí đểm triển khai chuyển Trung hành chính công về Bưu điện 
tỉnh. Ảnh: N.T 

Dự buổi lễ có các đồng chí: Chu Quang Hào-Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và lãnh đạo các sở, 
ngành, địa phương. 

Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính ở tỉnh được chú trọng. UBND tỉnh đã 
thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh từ 9-2018 và đã tiếp nhận hơn 23.000 
hồ sơ; 17/17 huyện, thị xã, thành phố với 200/222 xã, phường tổ chức mô hình điện tử liên 
thông; toàn tỉnh đã cung cấp được 317 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; 126 dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4. Điều này đã góp phần không nhỏ trong việc giải quyết các thủ tục hành 
chính giúp cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, công tác còn một số hạn chế trong giải 
quyết thủ tục hành chính của người dân.  

Việc chuyển giao thí điểm một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh sang 
Bưu điện tỉnh sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao mức độ hài lòng 
của người dân và doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Đây là một giải pháp mang tính 
đột phá về cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính. 

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam và lãnh đạo, nhân viên Bưu điện tỉnh cần nỗ lực hơn nữa để hướng dẫn người dân thực 
hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết trực tuyến mức độ 3; chủ động 
tiếp nhận hồ sơ chuyển các sở, ngành để giải quyết sớm cho người dân; tận tình, chu đáo với 
người dân và doanh nghiệp khi đến giải quyết các thủ tục hành chính. 

  



 
Nguồn: Tạp chí BHXH 

Ngày đăng: 30/07/2019 
Mục: Tin tức 

Đăk Lăk: Đặt mục tiêu năm 2021, 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH sử 
dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 

Vừa qua, UBND tỉnh Đăk Lăk ban hành Công văn số 5852/UBND-KGVX ngày 19/07/2019 
gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội; Bưu điện tỉnh; BHXH tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh 
chi trả qua ngân hàng đối với dịch vụ An sinh xã hội (trong đó, có lương hưu, trợ cấp BHXH) 
qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công như thuế, 
điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình An sinh xã hội; Kế hoạch số 
1764/KH-BHXH ngày 23/05/2019 của BHXH Việt Nam về thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch 
vụ An sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, để phấn đấu đến năm 
2020 đạt được các mục tiêu chủ yếu theo Quyết định số 241/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh, nhất là 
phấn đấu 20% số tiền chi trả An sinh xã hội trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, Thị xã Buôn Hồ 
được thực hiện qua ngân hàng; phấn đấu đến năm 2021, đạt 50% số người nhận lương hưu, 
trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất... sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt 
theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện được những 
nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2019 và định hướng đến năm 2021, UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp cơ quan 
Bưu điện, Ngân hàng trên địa bàn tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng lương 
hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân, phù hợp với điều kiện, nhu cầu của người thụ 
hưởng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam; tích cực ứng dụng CNTT, 
thực hiện giao dịch điện tử, sử dụng chữ ký số trong việc trao đổi, chia sẻ thông tin giữa cơ 
quan BHXH với Ngân hàng, cơ quan Bưu điện; xây dựng kế hoạch chi tiết hằng năm để đạt 
được chỉ tiêu chi qua tài khoản cá nhân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt 
Nam. 

Ngoài ra, yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bưu điện tỉnh, BHXH 
tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên theo dõi, đôn đốc chi trả lương hưu, 
trợ cấp cho các đối tượng thụ hưởng phù hợp với điều kiện và nhu cầu của người thụ hưởng. 
Bưu điện tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tốt công tác chi trả lương hưu, trợ cấp 
BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn, vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt tại các điểm chi trả sang 
hình thức nhận qua tài khoản thẻ; hướng dẫn người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cách 
thức mở, sử dụng tài khoản, sử dụng các phương tiện thanh toán bằng thẻ ATM, lựa chọn 
ngân hàng phù hợp với điều kiện cá nhân. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ 
quan, đơn vị, UBND xã, phường, thị trấn khi giải quyết, thanh toán chế độ lương hưu, trợ cấp 
BHXH sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ quan, đơn 
vị, người dân địa phương thực hiện tốt việc thanh toán các chế độ lương hưu, trợ cấp BHXH 
không dùng tiền mặt. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đăk Lăk chỉ đạo các chi 
nhánh ngân hàng thương mại đầu tư cơ sở hạ tầng và công nghệ kết nối để thực hiện việc chi 
trả lương hưu, trợ cấp BHXH theo hướng đa dạng các dịch vụ; tiếp tục phát triển, sắp xếp 
mạng lưới giao dịch tự động ATM, tạo thuận lợi cho việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ 
cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân; áp dụng các sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt 
phù hợp, thuận lợi cho khách hàng trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH... 



Tùng Anh 

Nguồn: Báo QĐND 

Ngày đăng: 29/07/2019 
Mục: Hậu phương chiến sĩ 

Địa chỉ tin cậy giúp đẩy nhanh quá trình tìm kiếm mộ liệt sĩ 

Năm 2018, cổng thông tin điện tử liệt sĩ http://thongtinlietsi.gov.vn đi vào hoạt động và dần 
trở thành kênh thông hữu ích, tạo điều kiện cho nhân dân, thân nhân liệt sĩ tiếp cận thông tin 
liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ nhanh chóng, chính xác hơn, nhờ vậy mà nhiều gia đình 
giảm bớt khó khăn trong hành trình tìm kiếm mộ người thân.  

Mong ước của gia đình liệt sĩ trở thành hiện thực 

Gia đình bà Vũ Thị Kiểm ở thôn Điện Biên, xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là 
một trong những trường hợp may mắn tìm kiếm được phần mộ người thân qua cổng thông tin 
điện tử và đón được liệt sĩ trở về quê hương sau hơn nửa thế kỷ xa cách. 50 năm là quãng thời 
gian bà Vũ Thị Kiểm (vợ liệt sĩ Vũ Kim Chung) luôn mong chờ một ngày gặp được chồng 
mình. Đất nước có chiến tranh, chồng bà xung phong lên đường nhập ngũ, gác lại những lo 
lắng, nhớ thương vào lòng bà vẫn động viên ông lên đường và cùng nhau ước hẹn một ngày 
đoàn tụ khi đất nước hòa bình, thống nhất. Thế nhưng chiến tranh đã lấy đi người chồng mà 
bà rất mực thương yêu. Ông hy sinh ngày 23-11-1968 tại mặt trận phía Nam. 

Nhiều năm trôi qua kể từ ngày ông hy sinh, bà Kiểm vẫn đau đáu tìm và đưa được hài cốt của 
chồng về nơi quê cha đất tổ để con cháu được thắp hương, chăm sóc phần mộ của ông. Dẫu 
bà chưa tìm được ông về thì người con trai bà sẽ tiếp tục thực hiện di nguyện ấy, nhưng thật 
không may, người con trai duy nhất của ông bà đã bị liệt hơn 20 năm nay, bởi vậy hy vọng 
của bà Kiểm đặt lên vai người cháu trai Vũ Văn Thường. 

 

Gia đình bà Vũ Thị Kiểm chia sẻ về thông tin tìm kiếm và đưa hài cốt liệt sĩ Vũ Kim 
Chung về quê hương. 

Trong nhiều năm, anh Vũ Văn Thường đã chủ động tìm hiểu, liên hệ với nhiều đồng đội để 
tìm kiếm nơi ông được an táng, nhưng đều không có kết quả. Năm 2018, sau khi biết tin cổng 
thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ (http://thongtinlietsi.gov.vn) đi vào 
hoạt động, chị Nguyễn Thị Nguyệt, con dâu liệt sĩ Vũ Kim Chung đã nhờ người quen tra cứu 



thông tin về bố chồng với hy vọng sẽ có chút ít thông tin về phần mộ của bố chồng mình. 
Điều kỳ diệu đã đến, chỉ cần điền một số thông tin về liệt sĩ, trong vòng ít giây mọi thông tin 
về liệt sĩ Vũ Kim Chung cùng hình ảnh bia mộ của ông xuất hiện. 

Theo anh Vũ Văn Thường, tôi chỉ là lớp trẻ mới lớn lên, những thông tin của ông rất là hạn 
chế, tôi không thể nắm bắt được hết. Tôi chỉ dựa vào giấy tờ của ông tôi như giấy báo tử để 
tìm kiếm thông tin. Khi tra cứu dữ liệu trên cổng thông tin điện tử, tôi đã vô cùng bất ngờ khi 
tìm thấy thông tin về phần mộ của liệt sĩ Vũ Kim Chung và biết được ông nội mình được an 
táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh. 

Nửa thế kỷ xa cách, tháng 6-2019, liệt sĩ Vũ Kim Chung đã được gia đình, đồng đội, bà con 
chòm xóm đưa về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Niềm hạnh phúc đã trọn vẹn hơn trong căn 
nhà nhỏ của gia đình bà Kiểm. Ông Vũ Kim Lự (em trai liệt sĩ Vũ Kim Chung) xúc động nói, 
sau 50 năm mong ngóng, chờ đợi, giờ đây, anh tôi đã được trở về với quê hương. Gia đình tôi 
xin cảm ơn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam đã tạo nên điều kỳ diệu, niềm hạnh phúc vô bờ này. 

Cũng giống như gia đình bà Kiểm, anh Lê Tuấn Anh ở ngõ 213, phường Định Công Thượng, 
quận Hoàng Mai, Hà Nội ngay sau khi biết đến cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 
nghĩa trang liệt sĩ đã lập tức vào tìm kiếm thông tin về phần mộ của chú ruột là liệt sĩ Lê Đức 
Hùng, hy sinh năm 1968, tại tỉnh Quảng Nam. Niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình sau nhiều 
năm tìm kiếm không có kết quả, giờ chỉ cần truy cập vào cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt 
sĩ và nghĩa trang liệt sĩ http://thongtinlietsi.gov.vn cả gia đình không chỉ biết được mộ liệt sĩ 
Lê Đức Hùng đang nằm tại nghĩa trang xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam mà còn 
được thấy chi tiết cả bia mộ, hiện trạng ngôi mộ cũng như cảnh quan xung quanh.  Ngày 22-7 
vừa qua, gia đình anh Lê Tuấn Anh đã làm các thủ tục để đưa hài cốt liệt sĩ Lê Đức Hùng về 
yên nghỉ tại quê nhà ở nghĩa trang An Lạc Viên (tỉnh Thái Nguyên), khép lại hành trình đi tìm 
phần mộ của người thân. 

 

Anh Lê Tuấn Anh tra cứu thông tin tại cổng thông tin điện tử liệt sĩ 
http://thongtinlietsi.gov.vn. 

Kênh thông tin hữu ích cho thân nhân liệt sĩ  

Được biết, qua 1 năm hoạt động, cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt 
sĩ không chỉ góp phần chuẩn hóa cơ sở dữ liệu, mà còn là nghĩa cử tri ân đối với những người 



đã hy sinh vì đất nước. Thông qua cổng thông tin điện tử, khoảng cách địa lý giữa thân nhân 
liệt sĩ với mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ cũng được rút ngắn đáng kể. Đặc biệt, với những 
thân nhân liệt sĩ không có điều kiện đến tận nghĩa trang liệt sĩ để thăm mộ thì có thể vào cổng 
thông tin để thăm viếng phần mộ liệt sĩ ngay tại gia đình, qua đó, góp phần làm vơi đi nỗi đau 
chiến tranh vẫn luôn hiện hữu trong tim người ở lại. 

Theo đồng chí Lê Quốc Anh, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, tính đến 
thời điểm hiện nay, nhân viên bưu điện đã thu thập được hình ảnh, thông tin của hơn 3.000 
nghĩa trang liệt sĩ, 857.527 mộ liệt sĩ và hơn 2,6 triệu bức ảnh mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ 
trên cả nước. Với dữ liệu thông tin, hình ảnh chính xác về từng phần mộ, nghĩa trang liệt sĩ 
trên cả nước, cổng thông tin điện tử tra cứu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sau 1 năm 
đi vào hoạt động, cổng thông tin điện tử đã thu hút đông đảo người dân, nhất là thân nhân liệt 
sĩ, cựu chiến binh truy cập tìm hiểu thông tin. Trung bình mỗi ngày có khoảng 2.200 lượt truy 
cập vào cổng thông tin. 

Với các chức năng tra cứu trên cổng thông tin có thể hỗ trợ người dân, đặc biệt là thân nhân 
và đồng đội của liệt sĩ theo dõi, tra cứu được đầy đủ thông tin, hình ảnh cần thiết. Bên cạnh 
đó, cổng thông tin cũng có chức năng liên hệ, nhận phản hồi từ gia đình liệt sĩ, qua đó các 
thân nhân, đồng đội của liệt sĩ có thể cung cấp các thông tin liên quan để chuyển đến các đơn 
vị có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý. Thời gian qua, cổng cũng nhận được khá nhiều thông tin 
liên quan đến liệt sĩ của các thân nhân, cựu chiến binh trên cả nước. Trong đó có nhiều thông 
tin đáng quý từ các cựu chiến binh cung cấp về địa điểm, thời gian hi sinh của đồng đội trong 
thời gian chiến tranh. Đây cũng là một kênh thông tin hữu ích để giúp các cơ quan quản lý và 
thân nhân đẩy nhanh quá trình tìm kiếm mộ liệt sĩ. 

Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngành Lao động Thương 
binh và Xã hội để nhanh chóng cập nhật thông tin khi có sự thay đổi như quy tập mộ liệt sĩ, di 
dời, biến động mới, cập nhật hình ảnh nghĩa trang, mộ liệt sĩ sau khi được sửa chữa, khang 
trang… đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin của thân nhân, gia đình liệt sĩ. Tiến tới xây dựng 
một ngân hàng thông tin về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ đầy đủ, chính xác của quốc gia. 

Bài, ảnh: VĂN PHONG  

 



 

Nguồn: Báo Lạng Sơn 

Ngày đăng: 29/07/2019 
Mục: Xã hội 

Bưu điện, ngân hàng đồng hành cải cách thủ tục hành chính 

Thời gian qua, Bưu điện tỉnh tích cực chuyển, nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC) và hơn nửa năm nay, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công thương 
Chi nhánh Lạng Sơn (VietinBank Lạng Sơn) tích cực thu hộ các khoản phí, lệ phí tuân 
thủ TTHC. Việc làm này của 2 doanh nghiệp đã và đang góp phần làm tốt nhiệm vụ cải 
cách TTHC tại Lạng Sơn. 

Cầm phiếu lý lịch tư pháp trên tay, anh Triệu Văn Sỹ, thôn Hép, xã Vân Nham, huyện Hữu 
Lũng chưa hết ngạc nhiên khi anh không mất thời gian, công sức và tiền để đi từ nhà lên 
Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh nhận kết quả. Vào một ngày giữa 
tháng 7/2019, đúng thời gian ghi trong phiếu hẹn, phiếu lý lịch tư pháp  được trả đúng hẹn từ 
tay nhân viên bưu tá đến anh. Anh Sỹ cho biết: Nhờ có dịch vụ bưu chính mà tôi chỉ mất có 
30.000 đồng tiền cước vận chuyển và không phải xin cơ quan nghỉ làm vào giờ hành chính để 
đi lấy kết quả. Nếu trực tiếp phải cất công lên tỉnh lấy, tôi sẽ mất ít nhất là 1 buổi, cùng chi 
phí 140.000 đồng tiền cước xe cả đi và về. Dịch vụ này tiện lợi cho người dân nên tôi rất hài 
lòng. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh tư vấn người dân tham gia luân chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 

Đây chỉ 1 trong số hàng chục nghìn trường hợp được nhận kết quả giải quyết TTHC qua bưu 
điện trong 1 năm. Theo tổng hợp từ Bưu điện tỉnh, từ năm 2016 đến nay, trung bình mỗi năm, 
bưu điện luân chuyển 50.000 – 60.000 hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC ở tất cả các lĩnh vực, 
trong đó chủ yếu các hồ sơ TTHC liên quan đến đất đai, cấp giấy phép lái xe, cấp phiếu lý 
lịch tư pháp, cấp đổi chứng minh nhân dân, hộ chiếu, giấy thông hành… Riêng từ đầu năm 
2019 đến nay, Bưu điện tỉnh đã tiếp nhận gần 6.100 hồ sơ và trả gần 5.800 kết quả giải quyết 
TTHC từ TTPVHCC tỉnh đến tận địa chỉ nơi nhận và tay người dân. 

Bà Phạm Thị Thanh Xuân, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Những năm qua, Bưu điện tỉnh 
đã khai thác hiệu quả mạng lưới bưu chính công cộng do nhà nước đầu tư và khẳng định uy 
tín, vai trò của mình đối với cộng đồng. Điều này thể hiện ở chỗ các cấp, ngành, tổ chức, 
người dân quan tâm, đồng tình, ủng hộ, ghi nhận, đánh giá cao dịch vụ bưu chính công ích. 
Trong thời gian tới, với mục tiêu là cánh tay nối dài và là một bộ phận của cơ quan hành 



chính các cấp, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức trong việc tham gia cung cấp sâu rộng hơn nữa 
các dịch vụ công, nhất là tham gia hỗ trợ giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân nhằm góp 
phần xây dựng nền hành chính đơn giản, minh bạch, nhanh gọn, đúng pháp luật và phục vụ 
nhân dân một cách tốt nhất. 

Từ khi TTPVHCC tỉnh đi vào hoạt động (tháng 1/2019) đến nay, VietinBank Lạng Sơn luôn 
nỗ lực, đồng hành và sát cánh cải cách quy trình giải quyết TTHC đảm bảo chính xác, công 
khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời. Đơn vị đã triển khai ngay việc thu hộ các khoản phí, lệ phí 
tuân thủ TTHC tại TTPVHCC tỉnh. Sau 7 tháng thực hiện nhiệm vụ này, VietinBank tỉnh đã 
mở được 19 tài khoản cho các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan đến giải quyết TTHC 
tại trung tâm; thu được trên 1,3 tỷ đồng tiền phí của 3.955 bộ hồ sơ TTHC. Ông Hoàng Hữu 
Công, Giám đốc VietinBank Lạng Sơn cho biết: Để phục vụ tốt nhu cầu của người dân, doanh 
nghiệp, ngân hàng đã trang bị, lắp đặt quầy giao dịch khang trang, hiện đại ở ngay cửa chính 
ra vào tại trung tâm theo đúng nhận diện thương hiệu phù hợp với quy mô của trung tâm và 
bố trí nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao. Số tiền thu hằng ngày được ngân 
hàng hạch toán đầy đủ vào tài khoản của các sở, ban, ngành, đơn vị. Hằng tháng, việc đối 
chiếu giữa ngân hàng và các đơn vị luôn đảm bảo kịp thời, việc chuyển nguồn thu phí đến kho 
bạc nhà nước đầy đủ, đúng hạn, đúng quy định, minh bạch. 

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Để 
đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC đạt hiệu quả tại các cơ quan, đơn vị 
hành chính trong tỉnh thời gian qua không thể thiếu sự phối hợp của Bưu điện và VietinBank 
tỉnh. Hai đơn vị đã tích cực luân chuyển hồ sơ, kết quả và thu các khoản phí tuân thủ TTHC 
nhanh chóng, chính xác, đúng quy định. Dịch vụ do 2 đơn vị cung cấp giúp cơ quan hành 
chính các cấp tại Lạng Sơn giảm tải công việc để tập trung cho chuyên môn; giảm áp lực tại 
nơi tiếp nhận, trả kết quả TTHC. Người dân được hưởng lợi nhiều từ việc tiết kiệm thời gian, 
chi phí, công sức, được công khai và minh bạch các khoản thu phí, tránh bị  nhũng nhiễu, gây 
phiền hà khi thực hiện TTHC. 

MINH ĐỨC 

 



 

Nguồn: Báo Đồng Tháp 

Ngày đăng: 29/07/2019 
Mục: Cải cách hành chính 

Từ ngày 1/8, thực hiện thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công giai 
đoạn 3 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có ý kiến chỉ đạo việc triển khai 
thực hiện thí điểm chuyển giao cho Bưu điện tỉnh Đồng Tháp thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ 
hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 3 (bắt đầu từ ngày 1/8/2019). 

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và 
Phục vụ hành chính công phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tỉnh trong việc sắp xếp, bố trí nơi 
làm việc, trang thiết bị, phương tiện, hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm để 
tổ chức thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, UBND 
cấp xã thực hiện thí điểm giai đoạn 3 phối hợp chặt chẽ với Bưu điện cấp huyện trong việc di 
dời, bố trí trụ sở, hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị, phương tiện làm việc 
(gồm máy vi tính, bàn, ghế, các bảng niêm yết TTHC, các biểu mẫu, hồ sơ, tài liệu cần thiết 
cho việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả...) tại địa điểm chuyển giao của Bộ phận Một cửa, đảm 
bảo đáp ứng tốt yêu cầu phục vụ tổ chức, công dân đến liên hệ giải quyết TTHC. 

Các công việc nêu trên, bao gồm việc lắp đặt đường truyền, cấu hình phần mềm và vận hành 
thử tại Bộ phận Một cửa được chuyển giao phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 31/7/2019, đảm 
bảo công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của tổ chức, công dân từ ngày 1/8/2019 được liên 
tục, thông suốt. 

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành 
phố theo phạm vi thẩm quyền quản lý chỉ đạo, phân công công chức Một cửa, công chức 
chuyên môn khẩn trương tập huấn, hỗ trợ nhân viên Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tham gia hỗ 
trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được chuyển giao theo phương thức “Cầm 
tay chỉ việc”; đảm bảo khi nhân viên Bưu điện thực hiện được nhiệm vụ, mới tiến hành bàn 
giao công việc và điều động công chức, viên chức về lại phòng, ban, đơn vị chuyên môn. 
Trong quá trình thực hiện, các phòng, ban, công chức chuyên môn có trách nhiệm phối hợp 
chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên Bưu điện hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. 

T.T 

 


