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Nguồn: Báo Thiếu niên Tiền Phong  

Ngày đăng: 02/12/2019 
Mục: Sự kiện  

Thể lệ cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 

TNTP - Chuyến phi cơ mang số hiệu UPU 49 - Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 49 – sau mấy 
tháng chờ đợi, cuối cùng cũng đã khởi hành! 

Xin mời các bạn đọc rõ Thể lệ cuộc thi. Ban Tổ chức mong sớm được đón nhận thông điệp 
của tất cả các bạn khi những cánh thư bay về đúng điểm hẹn “Ngôi nhà Báo Thiếu niên Tiền 
phong – số 5, Hoà Mã, Hà Nội” nhé! 

Chủ đề: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Tiếng 
Anh: Write a message to an adult about the world we live in). 

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong. 

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA 

Hàng năm, Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế 
dành cho trẻ em, nhằm: 

- Góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em. 

- Tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các dân tộc trong thế hệ trẻ. 

- Giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. 

 

II. THỂ LỆ 

1.Đối tượng: Tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi (tính đến 31/12/2019). 

2. Quy định về bài thi: 



- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 
800 từ. 

- Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám 
khảo chấm bản tiếng Việt. 

- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy (bài đánh vi tính hoặc photocopy là 
không hợp lệ). 

- Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ 
trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ 
các nội dung trên sẽ bị loại. 

- Trong nội dung bài dự thi, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình. 

- Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết. 

* Bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người gửi/địa chỉ nơi nhận kèm 
mã bưu chính (11611) và gửi từng bức thư qua đường Bưu điện. 

Phong bì thư cần ghi rõ: Dự thi Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 (2020). 

3. Nơi nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền phong, số 5, Hòa Mã, Hà Nội - 11611 

4. Thời gian: Từ ngày 6/12/2019 đến 25/2/2020 (theo dấu Bưu điện). 

5. Một số yêu cầu: 

- Không thành lập Ban Tổ chức và chấm chọn bài tại địa phương; 

- Không bắt buộc 100% học sinh của trường tham gia; 

- Bản quyền các bài thi thuộc về Ban Tổ chức; 

- Số hiệu: 11611 là mã Bưu chính của Báo Thiếu niên Tiền phong. 

6. Trang Fanpage chính thức của cuộc thi: Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU Việt Nam 

III. GIẢI THƯỞNG 

1. Giải thưởng Quốc gia: 

- Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu 
“Tuổi trẻ sáng tạo”. 

- Ban Tổ chức hỗ trợ chi phí đi lại, ăn nghỉ cho các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và kèm hai 
người thân (phụ huynh và nhà trường) dự Lễ tổng kết và trao giải thưởng. 

Giải cá nhân: 

- Giải chính thức: 

+ 01 giải Nhất: 5.000.000đ; 

+ 03 giải Nhì, mỗi giải: 3.000.000đ; 

+ 05 giải Ba, mỗi giải: 2.000.000đ; 

+ 30 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đ. 

- Các giải đồng hành: 

+ Giải dành cho thí sinh là người dân tộc thiểu số: 1.000.000đ; 

+ Giải dành cho thí sinh là người khuyết tật: 1.000.000đ; 

+ 61 Giải “Cây bút triển vọng”, mỗi giải: 500.000đ. 

Giải tập thể: 



Các trường có học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được nhận giải tập thể, mỗi giải 1.000.000đ. 

2. Giải thưởng Quốc tế: 

Bức thư đoạt giải Nhất Việt Nam sẽ được Ban Tổ chức gửi nguyên văn kèm theo bản dịch 
tiếng Anh hoặc tiếng Pháp để tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU. Nếu đạt giải, sẽ được 
tặng thưởng: Giải Nhất: 30 triệu đồng; Giải Nhì: 20 triệu đồng; Giải Ba: 15 triệu đồng; Giải 
Khuyến khích: 10 triệu đồng; được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

IV. BAN TỔ CHỨC: 

Trưởng ban: Ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Phó trưởng ban: 

- Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông (Phó 
Trưởng ban Thường trực cuộc thi); 

- Bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác 
Thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đội Trung ương; 

- Ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên - Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; 

- Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong; 

- Bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; 

- Và các ủy viên. 

V. BAN GIÁM KHẢO: 

Trưởng ban: Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. 

Phó Trưởng ban: Nhà báo Đỗ Thị Thanh Bình, Phó Tổng Biên tập Báo TNTP. 

Các ủy viên: Nhà báo Phạm Thành Long, nhà biên kịch Vũ Quang Vinh, nhà báo Nguyễn 
Đức Quang, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn, nhà văn Lê Phương Liên, nhà báo Trần Hữu Việt, 
nhà văn Phạm Phong Điệp, nhà giáo Nguyễn Thụy Anh, nhà giáo Nguyễn Thị Hậu, nhà giáo 
Trần Kim Dung, nhà báo Lưu Hà, nhà báo Nguyễn Bích Ngọc. 

Ban Tổ chức đề nghị các cấp, các ngành phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, nhà trường, 
các em học sinh tham gia cuộc thi với chất lượng cao nhất. 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

 



 

Nguồn: MIC  

Ngày đăng: 02/12/2019 
Mục: Tin tức  

Bộ TT&TT hỗ trợ Bắc Kạn xây dựng nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh 

Chiều ngày 1/12, tại Tp Bắc Kạn, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND 
tỉnh Bắc Kạn tổ chức Công bố, tiếp nhận Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP) tỉnh 
Bắc Kạn. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng- Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung 
ương; Nguyễn Văn Du- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn; 
Hoàng Duy Chinh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội 
đơn vị tỉnh Bắc Kạn; Lý Thái Hải- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại 
diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tại địa phương và một số tỉnh khu vực phía Bắc. 

 

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói chuyện Chuyên đề về Nghị 
quyết số 52/NQ-TƯ ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ 
động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung cấp tỉnh (LGSP) là hệ thống nền tảng lõi trong 
Khung kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Kạn. Nền tảng LGSP đi vào hoạt động sẽ tạo 
tính kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã 
trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong việc tổ chức, liên thông tác nghiệp 
nghiệp vụ giữa các đơn vị. 

Việc Bộ TT&TT hỗ trợ Bắc Kạn triển khai nền tảng LGSP thể hiện cách làm mới về triển 
khai Chính phủ điện tử của Bộ TT&TT: Bộ đồng hành, sát cánh cùng các địa phương triển 
khai Chính quyền điện tử; dùng nguồn lực của Bộ triển khai các giải pháp mới mà địa phương 
gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; làm đầu mối kết nối chia sẻ dữ 
liệu giữa các địa phương với các Bộ, ngành ở trung ương… 

Được biết, trong thời gian tới, để tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư hoặc thuê dịch vụ CNTT, 
Bộ TT&TT sẽ định hướng các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam chủ động cung cấp các 
sản phẩm, dịch vụ Chính phủ điện tử theo hình thức làm trước, làm tốt có hiệu quả, sau đó 
mới triển khai thủ tục thuê dịch vụ. Đây là một hướng đi mới giúp triển khai nhanh và hiệu 
quả ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam. 



Ngoài ra, ngày 29/11 vừa qua, Bộ TT&TT đã khai trương Trung tâm một cửa hỗ trợ triển khai 
Chính phủ điện tử để nhanh chóng tiếp nhận, trả lời các câu hỏi, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó 
khăn vướng mắc và tư vấn triển khai hiệu quả Chính phủ điện tử. 

Tại Bắc Kạn, nền tảng LGSP đã kết nối thành công với Nền tảng kết nối, liên thông các hệ 
thống thông tin quốc gia (NGSP) của Bộ Thông tin và Truyền thông; hệ thống Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về đăng ký và quản lý doanh nghiệp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; cơ sở dữ liệu về hộ 
tịch của Bộ Tư pháp; cơ sở dữ liệu về Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam; hệ thống thanh toán trực tuyến liên ngân hàng của Bộ Công thương; hệ thống 
điều tin của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam… 

 

Việc tiếp nhận nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh là một trong những nội dung nhằm 
cụ thể hóa nhiệm vụ tại Biên bản ghi nhớ ngày 05/7/2019 giữa UBND tỉnh với Bộ Thông tin 
và Truyền thông về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông. 

Phát biểu tại buổi công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Lý Thái Hải nhấn mạnh: “Việc triển khai, 
đưa vào vận hành Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh LGSP sẽ góp phần quan trọng 
trong việc giảm bớt và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, sử dụng lại các dữ liệu đã có 
trong tỉnh cũng như từ Chính phủ, các bộ, ngành trung ương; cung cấp thông tin đầy đủ, chính 
xác, kịp thời cho việc hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh. Sự kiện 
này cũng là dấu mốc ấn tượng trong mô hình hợp tác giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với 
tỉnh Bắc Kạn về hợp tác phát triển lĩnh vực thông tin và truyền thông”./. 

Đức Huy 

 



 

Nguồn: Báo Quảng Nam                      

Ngày đăng: 02/12/2019 
Mục: Xã hội  

Phát huy hiệu quả thiết chế bưu điện văn hóa xã 

Ngày 30.11, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai thực 
hiện Đề án “Phát triển hệ thống điểm bưu điện văn hóa xã (BĐVHX) đảm bảo cung cấp thông 
tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”. 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong gần 5 năm triển khai đề án, đã đầu tư mới theo lộ trình 
cho 96 BĐVHX và duy trì hoạt động cho 50 BĐVHX (theo Quyết định 2937/QĐ-UBND). 
Kết quả, giai đoạn 2015 - 2019 đã tiến hành đầu tư 192 máy tính, 192 bộ bàn ghế máy tính, 96 
tủ sách, 96 bộ bàn ghế đọc sách; 27.839 đầu sách, hơn 343.263 đầu báo. Đồng thời hằng năm 
Sở Thông tin và truyền thông tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nghiệp vụ thư viện, bưu chính, 
viễn thông, kỹ năng sử dụng máy tính và truy cập internet cho nhân viên điểm BĐVHX. Tổng 
kinh phí đầu tư của đề án đến nay hơn 5 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước. 

Ngoài ra, trong các năm qua, Bưu điện tỉnh đã ưu tiên chi phí sửa chữa tài sản của đơn vị để 
tập trung sửa chữa khắc phục những hư hỏng tại các BĐVHX. Bưu điện tỉnh đã đầu tư bàn 
ghế đọc sách thêm cho các điểm, huy động quyên góp sách các loại để đảm bảo điểm 
BĐVHX nào cũng có sách phục vụ nhân dân. 

Với quyết tâm xây dựng và phát triển điểm BĐVHX thành trung tâm cung cấp thông tin cộng 
đồng, phục vụ xây dựng nông thôn mới, cùng với sự đầu tư của Nhà nước và của ngành bưu 
điện, BĐVHX đã được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Các tường rào quanh 
khuôn viên cũng được sửa chữa lại. Cùng với cơ sở, nhân viên tại điểm cũng đã được đơn vị 
tuyển chọn cẩn thận để đáp ứng được nhu cầu công việc. Qua 5 năm triển khai và thực hiện, 
hiện nay BĐVHX đã thu hút được rất nhiều người dân tới giao dịch, chuyển phát thư từ, 
chuyển tiền,… Số lượng người dân đến điểm BĐVHX để sử dụng dịch vụ, tìm kiếm thông tin 
thông qua sách báo, internet ngày càng tăng (30 - 50%), nhất là các điểm ở vùng đồng bằng. 

Bưu điện tỉnh Quảng Nam cũng đã chủ động các biện pháp để khuyến khích người lao động 
phát triển dịch vụ. Theo đó, căn cứ trên doanh thu các dịch vụ trong tháng, người lao động sẽ 
được trả thêm phần trăm hoa hồng theo quy định. Ngoài ra Bưu điện tỉnh xây dựng cơ chế 
khuyến khích tăng trưởng doanh thu, giao chỉ tiêu kế hoạch sản lượng, doanh thu; xem xét 
đưa các dịch vụ phù hợp với đặc điểm của từng địa phương vào các điểm BĐVHX và quy 
định mức chi hoa hồng một số dịch vụ ngoài các dịch vụ bắt buộc. 

Bên cạnh đó, nhờ sự thay đổi cung cách phục vụ, năng động phát triển dịch vụ, đặc biệt là từ 
khi triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm BĐVHX phục vụ xây dựng nông thôn 
mới giai đoạn 2012 - 2015, cho đến đề án “Phát triển hệ thống điểm BĐVHX đảm bảo cung 
cấp thông tin cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới đến năm 2020” giai đoạn 2015 - 
2019 hoạt động tại điểm BĐVHX xã đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. 

Ngoài các dịch vụ truyền thống của ngành, Bưu điện tỉnh triển khai thêm một số dịch vụ khác 
như dịch vụ hành chính công, chi trả lương hưu, người có công với cách mạng, trợ cấp bảo 
hiểm xã hội, thu cước các dịch vụ viễn thông, kinh doanh các loại hình bảo hiểm, bán hàng 
tiêu dùng về nông thôn… tại một số điểm BĐVHX hiện nay Bưu điện tỉnh đang triển khai mô 
hình BĐVHX đa dịch vụ. Nổi bật về hiệu quả đề án mang lại sự thay đổi cho bộ mặt BĐVHX 
là các điểm BĐVHX Tiên Mỹ, Duy Sơn, Quế Long, Điện Phước, Đại Phong,... 

T.S 



 

Nguồn: Báo Bình Định  

Ngày đăng: 30/11/2019 
Mục: Tin tức  

Khai trương điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp xã 

Chiều 29.11, tại Bưu điện Văn hóa xã Ân Hảo Tây, Bưu điện tỉnh phối hợp với UBND huyện 
Hoài Ân tổ chức khai trương điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
(TTHC) thuộc thẩm quyền cấp xã. 

Chủ tịch UBND xã Ân Hảo Tây Huỳnh Công Khải và Giám đốc 
Bưu điện tỉnh Nguyễn Gia Bình ký quy chế phối hợp giữa UBND 

xã và Bưu điện huyện Hoài Ân về thực hiện đề án thí điểm tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

cấp xã tại bưu điện văn hóa xã. 

Điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC xã Ân Hảo Tây được bố trí tại Bưu điện Văn 
hóa xã. Trong bối cảnh Đề án thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua dịch vụ bưu 
chính công ích đang được Bộ TT&TT xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hoài 
Ân là huyện đầu tiên trong tỉnh triển khai thí điểm mô hình tiếp nhận và trả kết quả TTHC 
thuộc thẩm quyền cấp xã. 

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Bưu điện tỉnh Nguyễn Gia Bình chia sẻ, việc triển khai thí 
điểm mô hình bố trí một cửa cấp xã tại Bưu điện Văn hóa xã Ân Hảo Tây sẽ giúp giảm tải 
công việc, chi phí đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật; đồng thời, góp phần nâng cao năng 
lực quản lý nhà nước trên địa bàn xã, xây dựng mô hình giải quyết thủ tục hành chính mới 
theo hướng thân thiện với nhiều tiện ích thiết thực cho người dân. 



Các đại biểu tham quan địa điểm tiếp nhận và trả kết quả TTHC 
cấp xã tại điểm bưu điện văn hóa xã Ân Hảo Tây. 

Phó Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Thanh Mừng nhấn mạnh: “Đây là bước đột phát trong 
thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho địa phương và 
cho người dân, DN trên địa bàn xã”. 

Mô hình bố trí một cửa cấp xã tại Bưu điện Văn hóa xã Ân Hảo Tây được kỳ vọng sẽ góp 
phần xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, nâng cao việc sử dụng dịch vụ công và giúp 
người dân tiết kiệm thời gian, chi phí. 

HỒNG HÀ 



 

Nguồn: UBND tỉnh Đồng Nai  

Ngày đăng: 02/12/2019 
Mục: Tin tức  

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

Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Lộc vừa phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức lễ ra quân 
tuyên truyền và phát triển đối tượng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) 
dưới sự tham gia của đông đảo cán bộ, viên chức ngành BHXH và Bưu điện huyện. 

Ngay sau lễ phát động, hơn 35 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 120 người tham gia 
BHXH tự nguyện hộ gia đình. 

Trong năm 2019 này, Xuân Lộc được BHXH tỉnh giao vận động 765 người trong độ tuổi lao 
động tham gia BHXH tự nguyện. Hiện nay huyện đã vận động được 465 người tham gia, 
chiếm 61%, phấn đấu đến hết năm 2019 Xuân Lộc sẽ hoàn thành chỉ tiêu trên giao./. 



 

Nguồn: Báo Đồng Nai 

Ngày đăng: 01/12/2019 
Mục: Tin tức  

Chuẩn bị di dời Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Chánh văn phòng UBND tỉnh Phạm Việt Phương cho biết, sau 2,5 năm hoạt động tại Tòa nhà 
Sonadezi (phường An Bình, TP.Biên Hòa), dự kiến vào đầu tháng 1-2020, tỉnh sẽ di dời 
Trung tâm Hành chính công tỉnh về đường Phan Trung, phường Tân Tiến (TP.Biên Hòa). 

 

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Thời điểm này, Văn phòng UBND tỉnh đã làm việc với một số đơn vị để thống nhất phương 
án về chỗ làm việc và bố trí trang thiết bị. Đồng thời đề nghị những đơn vị có liên quan để hỗ 
trợ công tác di dời máy móc, kết nối hệ thống đường truyền, máy chủ…, xin ý kiến bố trí vị 
trí của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại trụ sở mới cho phù hợp với tình hình thực tế… 

Tại buổi làm việc với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan mới đây, Chủ tịch 
UBND tỉnh Cao Tiến Dũng lưu ý các đơn vị cần rà soát kỹ về hạ tầng ở vị trí mới, bố trí nhà 
vệ sinh, nhà để xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông…để đảm bảo mọi 
việc diễn ra suôn sẻ. Thời gian di dời nên tiến hành vào chiều ngày thứ Sáu tuần trước, đến 
sáng thứ Hai tuần sau để ổn định các vị trí, đảm bảo phục vụ tốt, không để người dân và 
doanh nghiệp mất công chờ đợi, làm chậm trễ công việc. 

Trung tâm Hành chính công tỉnh đang tiếp nhận và trả kết quả giải quyết của 1.213 thủ tục 
hành chính. Từ đầu năm  2019 đến nay, Trung tâm đã đón hơn 123,4 ngàn lượt khách, tăng 
16,4 ngàn lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái và tiếp nhận hơn 102,9 ngàn hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ 
giải quyết đúng hạn đạt 97,7%. 

Ngoài tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, Trung tâm cũng tiếp nhận hơn 49,1 ngàn hồ sơ trực tuyến trên 
phần mềm của tỉnh và các Bộ, ngành; thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hơn 19,7 
ngàn hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo mô hình bưu điện là cánh tay nối dài của bộ 
phận Một cửa. 

Hạnh Dung 

 

 


