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Nguồn: Báo Vĩnh Phúc     

Ngày đăng: 19/11/2019 
Mục: Tin tức  

100% doanh nghiệp bưu chính ứng dụng công nghệ thông tin  
trong hoạt động kinh doanh 

Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, toàn tỉnh hiện có 11 doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, gần 170 bưu cục, điểm phục vụ; bán kính trung 
bình 1,7km/điểm. 

 

Bưu điện Vĩnh Phúc là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ thông 
tin và đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ trên địa bàn 

Mạng lưới đường thư bưu chính công cộng gồm 5 đường thư cấp I, tần suất hoạt động 5 
lần/ngày; 4 đường thư cấp II và 27 đường thư cấp III. Tần suất thu gom, phát bưu phẩm đến 
thôn, xóm 2 lần/ngày. 

Qua thống kê, đánh giá của các cơ quan chuyên môn, đến nay 100% các doanh nghiệp bưu 
chính đã ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác và vận hành hệ thống mạng 
lưới kinh doanh dịch vụ. 

Hầu hết các dịch vụ ngành bưu chính đều được ứng dụng phần mềm trong hoạt động như: 
Quản lý mã địa chỉ bưu chính; quản lý phân phối tiền lương; phần mềm khai thác nhóm dịch 
vụ bưu chính chuyển phát; phần mềm khai thác nhóm dịch vụ tài chính bưu chính…Trong 
giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng doanh thu bình quân của các doanh nghiệp bưu chính đạt 
khoảng 20%/năm. 

Tập trung phát triển mạng lưới; đa dạng các loại hình dịch vụ; tin học hóa mạng lưới bưu 
chính kết hợp với nâng cao chất lượng dịch vụ…ngành bưu chính Vĩnh Phúc phấn đấu nâng 
tổng doanh thu các dịch vụ bưu chính đạt trên 1.100 tỷ đồng vào năm 2025, duy trì tốc độ 
tăng trưởng trung bình mỗi năm trên 20%, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế-xã hội 
chung của tỉnh. 

Tin, ảnh Nguyễn Khánh 

 

 



Nguồn: BHXH Hà Giang                

Ngày đăng: 19/11/2019 
Mục: Tin hoạt động  

BHXH tỉnh Hà Giang tổ chức tập huấn công tác khai thác, phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, BH Tự nguyện, Bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp 

Thực hiện Kế hoạch số 1645/KH-BHXH ngày 01 tháng 11 năm 2019 của BHXH tỉnh Hà 
Giang. Kể từ ngày 08/11/2019 BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Hà Giang tổ chức 
Hội nghị tập huấn về công tác khai thác, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 
cho 11 huyện, thành phố, thời gian thực hiện tại mỗi huyện, thành phố là 01 ngày. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các phòng nghiệp vụ: Quản lý 
Thu, Khai thác và Thu nợ; cán bộ phụ trách của Bưu điện tỉnh; tại các huyện, thành phố có 
Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách công tác thu, cán bộ tổng hợp thu và các viên chức 
làm công tác thu tại huyện; đại diện lãnh đạo Bưu điện huyện, nhân viên phụ trách và toàn thể 
nhân viên Đại lý thu thuộc địa bàn tại các huyện, thành phố. 

 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn tại huyện Đồng Văn 

Tại Hội nghị các báo cáo viên đã triển khai, hướng dẫn  cụ thể, chi tiết các quy trình rà soát, 
điều tra, khai thác phát triển đối tượng tham gia  BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐBNN từ 
dữ liệu cơ quan thuế cung cấp theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 
3045/BHXH-BT ngày 20/8/2019; quy trình thu BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng qua nhà 
trường và đại lý thu theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3046/BHXH-BT 
ngày 20/8/2019; Đồng thời, triển khai, hướng dẫn xử lý nghiệp vụ trên phần mềm quản lý thu 
cấp sổ thẻ (TST) đáp ứng các quy trình; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức 
thực hiện các quy trình cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. 

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo BHXH huyện và Bưu điện huyện đều nhấn mạnh, đây là 
nhiệm vụ lớn mà cơ quan Bưu điện và cơ quan BHXH phải hoàn thành, cần nhanh chóng 
triển khai hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, yêu cầu đề ra. Trước mắt ngành Bưu điện 
sẽ tập trung mọi nguồn lực, đặc biệt là đào tạo đội ngũ nhân viên để nắm được quy trình, các 
bước thực hiện. Về phía cơ quan BHXH sẽ hỗ trợ Bưu điện trong thực hiện nhiệm vụ, đồng 
thời chủ động phối hợp các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả các nội dung đã được triển 
khai tại Hội nghị, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao./. 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng      

Ngày đăng: 19/11/2019 
Mục: Tin trong nước  

Đồng loạt ra quân tuyên truyền phát triển đối tượng BHYT, BHXH 

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh vừa phối hợp với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra 
quân tuyên truyền và phát triển đối tượng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Lễ ra quân 
cũng được tổ chức đồng loạt tại BHXH 12 huyện, thành phố dưới sự tham gia của hơn 
400 cán bộ, viên chức ngành BHXH và Bưu điện tỉnh Lâm Đồng.  

 

Lễ ra quân tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH 

Ngay sau lễ phát động, hơn 400 cán bộ, nhân viên thuộc 2 đơn vị đã đồng loạt ra quân diễu 
hành, tuyên truyền lưu động trên các trục đường chính, khu đông dân cư. Với phương châm 
“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị đã chia 
từng cặp, nhóm nhỏ đến các chợ, khu dân cư, cơ sở mua bán, địa điểm công cộng… để vận 
động các đối tượng là tiểu thương, người buôn bán nhỏ và từng hộ dân trên địa bàn tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT với mục tiêu phát triển được hơn 1.000 người tham gia BHXH tự 
nguyện và 1.000 người tham gia BHYT hộ gia đình.  

Lễ ra quân đã thể hiện quyết tâm cao của BHXH và Bưu điện tỉnh Lâm Đồng trong công tác 
tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 
BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống, mở rộng phạm vi đối tượng tham gia và thụ hưởng chính 
sách BHXH tự nguyện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện của 
BHXH tỉnh giao năm 2019. 

Đợt cao điểm của hoạt động tuyên truyền và phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH tự 
nguyệnkéo dài từ ngày 16/11 đến ngày 30/11/2019. 

N.MINH - P.TRÀ 

 

 

 



 

Nguồn: BHXH TP. HCM        

Ngày đăng: 19/11/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân tuyên truyền BHXH Tự nguyện 

Sáng 19/11/2019 Bưu điện Thành phố đồng loạt tổ chức lễ ra quân tuyên truyền BHXH tự 
nguyện tại Bưu điện Trung tâm và các Bưu cục quận huyện trong Thành phố. Tham dự lễ ra 
quân có Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung phó Giám đốc BHXH TP.HCM cùng lãnh đạo một số 
phòng nghiệp vụ. Về phía Bưu điện Thành phố có Bà Nguyễn Thị Thu Vân Giám đốc Bưu 
điện Thành phố cùng các lãnh đạo ban nghiệp vụ, viên chức tham dự. 

 

Buổi lễ ra quân tuyên truyền BHXH Tự nguyện- Ảnh Đỗ Thuyên 

Phát biểu lễ ra quân Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung khẳng định vai trò thiết thực của BHXH tự 
nguyện trong đời sống nhân dân, là chỗ dựa vững chắc cho người dân khi về già có khoản 
lương Hưu hàng tháng và chăm sóc y tế mà không có một loại hình bảo hiểm nào ưu việt hơn. 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung- Phó Giám đốc BHXH Tp. Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn tại buổi 
lễ ra quân- Ảnh ĐT 

Phát động lễ ra quan Bà Nguyễn Thị Thu Vân cùng toàn thể cán bộ viên chức ngành Bưu điện 
Thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đề ra với khẩu hiệu “Bảo hiểm 
hôm nay an nhàn mai sau”. Sau buổi lễ đoàn diễu hành chạy dọc các tuyến đường lớn trong 
Thành phố với biểu ngữ “Vì an sinh xã hội, vì lợi ích của người dân”; “Bảo hiểm xã hội tự 
nguyện giảm nỗi lo Tài chính khi về già….”. 

 

 

 

      



 

Nguồn: Tạp chí TT&TT     

Ngày đăng: 18/11/2019 
Mục: Tin tức  

Nhiều địa phương triển khai trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà 

Nhiều địa phương trên cả nước triển khai trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại 
nhà, nâng cao chất lượng chỉ số cải cách hành chính (CCHC), chỉ số hài lòng của người 
dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. 

 

Ảnh minh hoạ 

Bắt đầu từ tháng 9/2019, toàn bộ người dân, doanh nghiệp (DN) TP. Đà Nẵng không cần phải 
trực tiếp đến các bộ phận một cửa để giao nhận, giải quyết các TTHC. 

Cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện TP. Đà 
Nẵng triển khai đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. Đà Nẵng cho Bưu điện thành phố. 

Đề án thí điểm tập trung vào việc bố trí nhân viên Bưu điện thành phố tham gia tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
ở cả 3 cấp thành phố, quận huyện và xã. 

Người dân, DN không cần đến Bộ phận một cửa của các cơ quan nhà nước mà chỉ cần liên hệ 
với nhân viên bưu điện. Bưu điện là đơn vị đến tận nơi để nhận hồ sơ chuyển đến cơ quan nhà 
nước giải quyết và nhận kết quả để trả về địa chỉ yêu cầu của người dân, DN. 

Đề án giúp cho các cơ quan hành chính Nhà nước giảm biên chế thực hiện nhiệm vụ gián tiếp, 
để tăng cường quản lý nhà nước, giảm tải công việc và khai thác hiệu quả dịch vụ bưu chính 
công cộng do Nhà nước đầu tư, đồng thời hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp tiếp 
xúc trực tiếp với công chức Nhà nước, tiết kiệm thời gian trong quá trình thực hiện TTHC. 

Trước đó, từ ngày 8/7/2019, Phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh là địa 
phương đầu tiên trong tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại nhà 
riêng của công dân. 

Thay vì phải đến trung tâm hành chính công thị xã, hoặc đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
hiện đại cấp phường, người dân phường Mạo Khê có thể sử dụng dịch vụ bưu chính công ích 
để đề nghị nhân viên bưu điện đến tận nhà tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. 



Giai đoạn đầu, Bưu điện thị xã Đông Triều tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của 37 TTHC công 
(cấp huyện và phường) tới tận nhà riêng cho người dân trên địa bàn phường Mạo Khê. 

Sau thí điểm tại phường Mạo Khê, Bưu điện thị xã Đông Triều tiếp tục triển khai tại xã Hồng 
Thái Đông. 

Cũng nhằm đẩy mạnh cải cách TTHC, phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng thực hiện cơ 
chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông các cấp trên địa bàn, tạo điều kiện thuận tiện cho 
người dân, nhất là dân cư ở xa trung tâm, ngày 01/8/2019, UBND TP. Châu Đốc, tỉnh Kiên 
Giang khai trương thực hiện “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC tại nhà không thu phí 
thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn TP. Châu Đốc”. 

Qua đó, người dân, tổ chức, đơn vị, DN khi có nhu cầu làm các loại TTHC, thay vì phải liên 
hệ tại bộ phận một cửa ở UBND thành phố thì nay nhân viên bưu chính đến tận nhà để tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả, người dân không phải đóng lệ phí bưu chính, toàn bộ phí bưu chính 
do UBND thành phố thanh toán cho bưu điện thay cho người dân tổ chức, đơn vị, DN. 

Trong thời gian triển khai thí điểm, việc tiếp nhận và trả kết quả tại nhà không thu phí bưu 
chính đối với các loại thủ tục được ban hành tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 
17/12/2018 của UBND tỉnh An Giang gồm 6 lĩnh vực, 31 thủ tục thuộc các lĩnh vực cụ thể 
như sau: 

 

Tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại nhà riêng của công dân là một trong những giải pháp nâng 
cao chất lượng chỉ số CCHC, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của 
cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công. 

 



 

Nguồn: Lao động Bình Dương                

Ngày đăng: 18/11/2019 
Mục: Bạn đọc  

Bưu điện TX.Thuận An tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Sáng ngày 17-11, Bưu điện TX.Thuận An phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị tổ chức lễ ra 
quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN). 

BHXHTN là loại hình do Nhà nước tổ chức, mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, 
phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. 

 

Theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và 
không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì đều có thể tham gia BHXHTN. 

 

Người tham gia BHXH tự nguyện 2019 sẽ được hưởng 2 chế độ: Hưu trí và tử tuất quy định 
tại khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Với các chế độ này, người tham gia có thể 
đảm bảo cuộc sống cho mình khi không thể tiếp tục làm việc. 

Sau phần lễ phát động, nhân viên bưu điện xuống đường tổ chức Roadshow tuyên truyền, 
phát tờ bướm về chính sách BHXHTN đến với người dân trên các tuyến đường. 

VĂN TIẾN 

 



 

Nguồn: Tạp chí TT&TT     

Ngày đăng: 18/11/2019 
Mục: Tin tức  

Kon Tum phối hợp với Bưu điện đẩy mạnh triển khai trả kết quả TTHC 

Đây là một trong những nội dung của Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND dân 
tỉnh Kon Tum về chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum. 

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách TTHC nói riêng trên phạm vi 
toàn tỉnh, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp (DN), Chủ tịch UBND tỉnh 
KonTum yêu cầu: 

1/ Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: 

a) Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ 
thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ 
quan hành chính nhà nước các cấp trong cải cách TTHC; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 
05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và 
Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, 
ngành, địa phương. 

Các đơn vị, địa phương được kiểm tra triển khai thực hiện ngay các biện pháp khắc phục 
những khuyết điểm, hạn chế theo kết quả kiểm tra của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 
7228/VPCP-KSTT ngày 14/8/2019 để đảm bảo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. 

b) Tiếp tục nghiên cứu và tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (đặc biệt là Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 
48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP, Nghị định 20/2008/NĐ-CP, Nghị định số 
61/2018/NĐ-CP), các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải 
cách hành chính, cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để triển khai nghiêm túc, đúng quy 
định tại cơ quan, đơn vị và địa phương mình. 

c) Tập trung chỉ đạo rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ và 
công bố TTHC theo đúng TTHC đã được quy định trong các văn bản QPPL và hướng dẫn của 
cơ quan Nhà nước cấp trên, được các bộ, cơ quan ngang bộ công bố theo quy định.  

Khắc phục triệt để tình trạng trình phê duyệt danh mục TTHC chậm theo quy định; TTHC 
không có trong quy định của Trung ương; quy định thêm hồ sơ, giấy tờ trong giải quyết 
TTHC. 

d) Thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ TTHC theo đúng quy định tại Thông tư 
số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và báo cáo kết quả giải 
quyết TTHC kịp thời, chính xác. 

Khắc phục tình trạng giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC trễ hạn, trả lại hồ sơ, nhất là các 
thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp, trường hợp trễ hạn do nguyên nhân chủ 
quan, phải chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi theo quy định. 

đ) Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa cấp huyện, xã; tiếp tục rà soát, trình phê duyệt danh 
mục TTHC đưa ra giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo đúng quy định 
của của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 



Chủ tịch UBND các huyện, thành phố khẩn trương triển khai kiện toàn, xây dựng và bố trí 
nguồn lực đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ tại Bộ phận một cửa cấp huyện, xã theo đúng 
qui định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; phấn đấu trong năm 2019 có ít nhất 02 Bộ phận 
một cửa cấp huyện được đầu tư và đưa vào hoạt động theo mô hình Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh. 

e) Tổ chức kiểm tra tình hình giải quyết TTHC của các đơn vị, địa phương thuộc ngành, lĩnh 
vực, địa phương mình quản lý để kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành 
vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây bức xúc đối với người dân, DN. 

Đồng thời báo cáo, công khai kết quả xử lý cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm 
liên quan đến giải quyết TTHC. 

ê) Bố trí công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả TTHC đúng 
chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực công tác, đạo đức tốt, có thái độ lịch sự, hòa nhã khi tiếp 
công dân. 

f) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh khẩn trương hoàn thành việc xây 
dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC do ngành quản lý thuộc thẩm quyền giải quyết 
của UBND cấp huyện, cấp xã, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo quy định… 

g) Đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ. 

l) Thủ trưởng các sở, ban, ngành chịu trách nhiệm thường xuyên tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan mình quản lý cho cán bộ, công 
chức, viên chức có liên quan đến nhiệm vụ giải quyết TTHC của tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến giải quyết TTHC cho cán bộ, công chức cấp xã trên địa 
phương mình. 

m) Báo Kon Tum, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dành thời lượng phù hợp để thông tin, 
tuyên truyền tới người dân, doanh nghiệp về nội dung công tác cải cách hành chính, trọng tâm 
là cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh. 

2.  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ thành viên, phối hợp tuyên truyền đối về 
công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách TTHC chính nhằm phát huy được vai trò 
giám sát của các cơ quan đoàn thể và nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương 
trong công tác cải cách hành chính. 

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát 
TTHC, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiến hành kiểm tra tại một số đơn 
vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; theo dõi, nắm bắt thông tin dư luận, phát hiện những hạn chế, 
khó khăn, vướng mắc để tham mưu chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời. 

b) Rà soát, đánh giá việc vận hành các dịch vụ công trực tuyến đã triển khai và kịp thời xử lý, 
kiến nghị xử lý những hạn chế, vướng mắc (nếu có); tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4; hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử và Cổng dịch 
vụ công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tham gia, thực hiện; 

c) Phối hợp với Bưu điện tỉnh Kon Tum chuẩn bị nội dung và tham mưu UBND tỉnh tổ chức 
ký kết ghi nhớ hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trong việc phối hợp đẩy mạnh 
triển khai dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 



d) Trên cơ sở nội dung ký kết ghi nhớ hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, khẩn 
trương hoàn thành Đề án Tổ chức Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện triển 
khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; phổ biến, tuyên truyền nội dung Chỉ thị cho cán bộ, 
công chức, viên chức và đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương 
mình. 

Giao Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị và kịp 
thời báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

PV 

 

 

 


