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Nhiều lợi ích khi bán hàng tiêu dùng qua kênh bưu điện văn hóa xã 

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về đổi mới hoạt động của các 
điểm bưu điện văn hóa xã (BĐ-VHX) từ năm 2014 đến nay, bên cạnh việc cung cấp dịch 
vụ phục vụ công ích cho người dân, Bưu điện tỉnh đã kết nối với các nhà phân phối, thực 
hiện phân phối những mặt hàng tiêu dùng của Việt Nam có chất lượng đến tay bà con 
nhân dân, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa. 

 

Người dân đến mua hàng tiêu dùng tại Bưu điện huyện Mường La. 

Hiện, toàn tỉnh có gần 70 điểm BĐ-VHX chuyển sang hoạt động đa dịch vụ, đó là phục vụ 
công ích và tổ chức phát triển kinh doanh. Là một trong những điểm bưu điện văn hóa xã thực 
hiện tốt việc bán hàng tiêu dùng, Điểm bưu điện văn hóa xã Mường Cơi, huyện Phù Yên có 
doanh thu hàng tiêu dùng năm 2019 đứng tốp đầu với doanh số gần 70 triệu đồng. 

Tại Điểm bưu điện văn hóa xã Mường Cơi, các kệ để hàng hóa được sắp xếp gọn gàng, ngăn 
nắp, thuận tiện cho khách hàng lựa chọn. Ông Nguyễn Văn Sử, bản Nghĩa Hưng, xã Mường 
Cơi cho biết: Các sản phẩm ở bưu điện văn hóa xã chất lượng tốt, giá cả được niêm yết rõ 
ràng, vì vậy tôi chọn mua hàng tại đây cho yên tâm. Không chỉ có hàng tiêu dùng, mà tôi còn 
được nhân viên bưu điện nhiệt tình tư vấn, giới thiệu về các dịch vụ khác nữa, như bảo hiểm 
xã hội, gửi tiền tiết kiệm... 

Theo chị Đinh Thị Thi, nhân viên phụ trách Điểm bưu điện văn hóa xã Mường Cơi: Số lượng 
người đến mua hàng ngày càng nhiều. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, tôi không nhập tràn 
lan các mặt hàng mà chỉ chọn những sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao, chất lượng 
tốt, giá thành phù hợp. Được sự hưởng ứng nhiệt tình và tin tưởng của bà con nhân dân, 
doanh thu hàng tiêu dùng của điểm tăng qua các năm, thu nhập của bản thân cũng tăng lên. 

Tìm hiểu được biết, dịch vụ bán hàng tiêu dùng được triển khai tại kênh BĐ-VHX trên địa 
bàn tỉnh từ năm 2014. Các sản phẩm bày bán tại các điểm được Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam ký kết với Công ty cổ phần Phân phối và bán lẻ BT (BTCom) - một trong những công ty 
phân phối hàng tiêu dùng hàng đầu Việt Nam, chuyên cung cấp các nhu yếu phẩm phục vụ 
đời sống sinh hoạt hằng ngày với chất lượng tốt, giá cả phù hợp với thu nhập của người dân. 



Để phục vụ và đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho khách hàng, Bưu điện tỉnh đã tổ chức nhiều lớp 
tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn cách thức bán hàng, quy cách bảo quản 
hàng hóa, kỹ năng chăm sóc khách hàng. Đồng thời, nhân viên tại các điểm phát huy khả 
năng bán hàng dưới nhiều hình thức khác nhau như: bán tại quầy, bán tại nhà, bán hàng qua 
kênh cộng tác viên tại các thôn; chủ động giới thiệu và tư vấn sử dụng sản phẩm cho khách 
hàng, để người dân biết được công dụng, tính năng hàng hóa và tìm mua sản phẩm về dùng, 
từ đó, người dân mua hàng qua kênh bưu điện ngày càng nhiều hơn. 

Từ khi triển khai mô hình điểm BĐ-VHX sang hoạt động đa dịch vụ, người dân rất tin tưởng 
vào chất lượng các mặt hàng cũng như sản phẩm dịch vụ do ngành cung ứng, nhờ đó, doanh 
thu từ dịch vụ ngày càng tăng. Năm 2015, doanh thu đạt 4 tỷ 171 triệu đồng, dự kiến đến năm 
2020 tăng lên hơn 10 tỷ đồng. Thu nhập nhân viên BĐ-VHX được cải thiện rõ rệt, từ mức 1 
triệu đồng/người/tháng năm 2014, đến nay đã tăng lên 3-4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài hoạt 
động kinh doanh, các BĐ-VHX còn làm tốt công tác phục vụ công ích, góp phần phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 

Quỳnh Ngọc 

  



Nguồn: Báo Gia Lai 

Ngày đăng: 12/11/2020 
Mục: Tin tức 

Ia Grai nỗ lực cải cách hành chính 

Trong bảng xếp hạng cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của tỉnh Gia Lai, huyện Ia 
Grai đứng vị trí thứ 16/17 huyện, thị xã, thành phố. Trước thực tế đó, UBND huyện đã 
triển khai các giải pháp nhằm từng bước cải thiện chỉ số CCHC của địa phương. 

 

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện văn hóa xã Ia Tô (huyện Ia Grai) 

Ngay từ đầu năm 2020, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc 
phục những hạn chế trong công tác CCHC tại địa phương. Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo 
các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đề xuất, 
sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời 
triển khai hệ thống “Một cửa điện tử” đến 13/13 xã, thị trấn. 

Tính đến nay, 100% cơ quan, đơn vị cấp huyện và 13 xã, thị trấn đều sử dụng phần mềm quản 
lý văn bản điều hành; tỷ lệ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc đạt 
100%; lãnh đạo UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống quản lý văn 
bản điều hành và giải quyết công việc đạt tỷ lệ 100%. Ngoài chuyển giao bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) sang Bưu điện huyện từ ngày 17-6-2019, huyện 
cũng thực hiện thí điểm mô hình này tại xã Ia Tô từ tháng 11-2019. 

Có mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Bưu điện văn hóa xã Ia Tô, chúng tôi nhận 
thấy có khá đông người đến giải quyết TTHC. Từ khi chuyển đổi, Bưu điện văn hóa xã đã 
được đầu tư đầy đủ trang-thiết bị đảm bảo thuận tiện nhất cho người dân khi có nhu cầu giao 
dịch hành chính công. Các quy định về hồ sơ, thủ tục, thời gian, lệ phí… đều được niêm yết 
công khai. 

Trong quý III-2020, Bưu điện văn hóa xã Ia Tô đã tiếp nhận hơn 1.400 hồ sơ. Việc tiếp nhận 
và giải quyết trước và đúng hạn so với quy định (có 41 hồ sơ trễ hẹn do cán bộ, công chức 
quên kích trả trên hệ thống nhưng trên thực tế đã trả đúng hẹn). 

Chị Puih Lý (làng De Lung 2, xã Ia Tô) chia sẻ: “Khi đến làm thủ tục, cán bộ hướng dẫn rất 
nhiệt tình, giải đáp kịp thời thắc mắc của người dân. Đặc biệt, thay vì trực tiếp đến nhận kết 
quả, mình có thể lựa chọn hình thức gửi hồ sơ, nhận kết quả tận nhà, rất thuận tiện”. 



Ông Trịnh Viết Hùng-Chủ tịch UBND xã Ia Tô-cho hay: Để công tác tiếp nhận và trả kết quả 
được tốt, UBND xã cử nhân viên bưu điện tham gia lớp tập huấn do cơ quan cấp trên tổ chức; 
bố trí cán bộ, công chức chuyên về giải quyết TTHC của xã trực tiếp hướng dẫn, cầm tay chỉ 
việc. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về CCHC được thực hiện thường xuyên với nhiều 
hình thức như thông qua các cuộc giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý, các buổi tuyên 
truyền phổ biến văn bản pháp luật tại các thôn, làng. 

Nhằm đánh giá việc thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, tháng 8-2020, UBND 
huyện đã thành lập đoàn kiểm tra các xã, thị trấn và các cơ quan chuyên môn. Kết quả, hồ sơ 
trễ hạn trên hệ thống “Một cửa điện tử” cấp huyện vẫn còn. 

Trong 6 tháng đầu năm, tổng số hồ sơ TTHC do UBND huyện tiếp nhận là hơn 3.991 hồ sơ; 
số hồ sơ đã được giải quyết là 3.731 hồ sơ (trong đó, giải quyết đúng hạn là 3.726 hồ sơ, 
chiếm 99,87%; giải quyết quá hạn 5 hồ sơ, chiếm 0,13%). Đối với cấp xã: tổng số hồ sơ 
TTHC do UBND xã, thị trấn tiếp nhận là 15.274 hồ sơ; số hồ sơ đã được giải quyết 15.272 
(đúng hạn 15.236 hồ sơ, chiếm 99,76%; quá hạn 36 hồ sơ, chiếm 0,24%). 

 

Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bưu điện huyện Ia Grai. Ảnh: Phan Lài 

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số ngành, chính 
quyền cơ sở đôi lúc chưa kịp thời; tỷ lệ hồ sơ phát sinh qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 
và 4 chưa cao; việc vận hành trang thông tin điện tử cấp xã chưa hiệu quả, tỷ lệ tin, bài đăng 
tải còn hạn chế. Nguyên nhân là do cơ chế phối hợp giải quyết TTHC trong một số lĩnh vực 
của các cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nhịp nhàng, đồng bộ, dẫn đến một số hồ sơ giải quyết 
trễ hạn. Mặt bằng dân trí và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của người dân còn hạn 
chế, người dân vẫn sử dụng phương thức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 
quả để được nhân viên hướng dẫn trực tiếp... 

Trao đổi với P.V, ông Ngô Văn Khoa-Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Ia Grai-cho biết: Để 
khắc phục những hạn chế nêu trên, UBND huyện đã chỉ đạo in nội dung hướng dẫn quy trình 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên mặt sau phiếu tiếp nhận và trả kết quả. 
Cùng với đó, huyện cũng niêm yết công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận 
phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; hộp thư góp ý tại bộ phận một cửa nhằm nâng cao 
tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận này. 

PHAN LÀI 

 

  



Nguồn: Thương hiệu & Công luận 

Ngày đăng: 12/11/2020 
Mục: Xã hội 

Quyết liệt phát triển bền vững số người tham gia BHXH tự nguyện 

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 3516/BHXH-TST gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam về việc phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. 

 

Trao sổ BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện tại Hậu GIang 

Công văn nêu rõ, thời gian qua, cùng với hệ thống đại lý thu, Bưu điện các tỉnh, thành phố 
(Bưu điện tỉnh) đã phối hợp với BHXH tỉnh triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động 
nên số người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tăng cao hơn so với năm 2019. Chỉ tính 
riêng BHXH tự nguyện, tính đến hết tháng 10/2020, đã có 891,5 ngàn người tham gia, trong 
đó Bưu điện phát triển mới được khoảng 286 nghìn người. 

Một số địa phương đã đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia do BHXH Việt Nam giao 
như: Long An 144,3%, Hậu Giang 136,1%, Vĩnh Long 130,7%, Quảng Trị 120%, Đắk Nông 
113%... Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện vẫn chưa đạt hiệu quả cao, thậm chí có tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện 
thấp như: Hải Phòng 24,6%, Bà Rịa-Vũng Tàu 35,6%, Thừa Thiên-Huế 41,9%, TP.HCM 
42,7%, Hà Nội 44,6%... 

Do đó, trong thời gian còn lại của năm 2020, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện tỉnh tích cực phối hợp với BHXH tỉnh quyết liệt thực hiện 
các giải pháp để duy trì, phát triển bền vững người tham gia BHXH tự nguyện; đảm bảo hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện năm 
2020 đã thống nhất với BHXH Việt Nam - phấn đấu tăng mới 400 nghìn người. 

 PV 

 

 

  



Nguồn: Báo Hòa Bình 

Ngày đăng: 13/11/2020 
Mục: Tin tức 

Huyện Kim Bôi: Sáng tạo trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Là huyện thuần nông, kinh tế khó khăn, người lao động thường đi làm ăn xa nên trong những 
năm qua, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện ở huyện Kim Bôi gặp 
nhiều trở ngại. Cùng với đó là nhận thức của người dân về BHXH và điều kiện kinh tế hộ còn 
hạn chế, nhiều loại hình bảo hiểm cùng cạnh tranh trên địa bàn. 

 

Cán bộ BHXH huyện và Bưu điện huyện Kim Bôi tuyên truyền, vận động người dân tham 
gia BHXH tự nguyện. 

Đồng chí Vũ Hồng Thái, Giám đốc BHXH huyện cho biết: Trước những khó khăn đó, BHXH 
huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đồng hành, phối hợp với ngành phát triển đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện. Phát huy tối đa sự phối, kết hợp với các tổ chức CT-XH 
như LĐLĐ huyện, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, doanh nghiệp công ích như: Bưu điện để xây 
dựng các đại lý, hệ thống tuyên truyền đến tận hộ dân. Với mục tiêu mỗi cán bộ là một tuyên 
truyền viên, nên việc tuyên truyền đến người dân hiểu chính sách BHXH, BHYT được thuận 
lợi. 

Ngành đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn 
hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH. BHXH huyện tích cực mở 
các lớp tập huấn, hướng dẫn cán bộ kỹ năng tuyên truyền công tác BHXH tự nguyện đến cấp 
cơ sở. Mở rộng, nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý thu trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp 
Bưu điện huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền trực tiếp để phát triển 
đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đối tượng hướng đến là những người trong độ tuổi lao 
động, có thu nhập ổn định, chưa tham gia đóng BHXH bắt buộc. Các đại lý thu ở xã, thị trấn, 
đoàn thể ở cơ sở còn tham gia tư vấn trực tiếp đến người dân với phương châm "đi từng ngõ, 
gõ từng nhà” tuyên truyền về tính ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện, giúp người dân 
hiểu rõ về chính sách BHXH với các loại hình bảo hiểm thương mại. Thông qua cán bộ ban, 
ngành, đoàn thể thu thập ý kiến của Nhân dân, người tham gia BHXH góp ý kiến cho ngành 
để điều chỉnh những thiếu sót. Qua các cơ quan thông tin đại chúng truyền tải thông điệp 
tham gia BHXH tự nguyện góp phần giảm bớt khó khăn, rủi ro khi về già, bảo đảm thu nhập, 
ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động cho đối tượng tham gia. Vận động người tham gia 
BHXH tự nguyện tuyên truyền cho người thân cùng tham gia... 



Đồng thời, ngành nâng cao tính phục vụ người dân khi tham gia BHXH tự nguyện với nhiều 
hình thức, tạo điều kiện thuận lợi, ít tốn kém chi phí nhất. Với những nỗ lực đó, năm 2019, 
BHXH huyện đã phát triển được 689 người tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2020, ngành 
giao phát triển gần 1.800 đối tượng. Tính đến hết tháng 10/2020, huyện hoàn thành 70% chỉ 
tiêu giao. 

Đồng chí Vũ Hồng Thái cho biết thêm: Chỉ trong 2 tháng cuối năm, ngành BHXH huyện phải 
hoàn thành 30% chỉ tiêu phát triển đối tượng là nhiệm vụ nặng nề. Mặc dù còn nhiều khó 
khăn, người dân chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu, nhưng 
ngành tích cực triển khai nhiều giải pháp phát triển đối tượng, sớm hoàn thành chỉ tiêu được 
giao trong năm. Để người dân hiểu được lợi ích và tham gia BHXH tự nguyện, cần có sự vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị. Đơn vị tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên 
môn, đại lý thu BHXH tăng cường tuyên truyền, vận động người dân hiểu được những lợi ích 
khi tham gia BHXH tự nguyện, để người dân hưởng ứng tích cực, tạo sự lan tỏa chính sách 
trong cộng đồng. 

Việt Lâm 
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Kiểm soát thủ tục hành chính: Góp phần đắc lực vào công cuộc cải cách hành chính 

 

Công khai niêm yết thủ tục giúp cho việc kiểm soát TTHC tốt hơn. Ảnh: PHẠM THÙY 

Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm 
tính khả thi của quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá 
trình tổ chức thực hiện TTHC. 

Thời gian qua, công tác này được lãnh đạo các sở, ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh 
quan tâm. Qua đó góp phần đắc lực vào công cuộc cải cách hành chính, xây dựng một nền 
hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. 

Chú trọng rà soát, đánh giá TTHC 

Theo UBND tỉnh, hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC. Đến 
nay đã tiến hành rà soát trên 1.000 thủ tục trong nhiều lĩnh vực, gồm: công chứng, đường bộ, 
quy hoạch, đầu tư, môi trường, đất đai, khoáng sản, kinh doanh khí, hộ tịch, thi đua - khen 
thưởng, văn hóa, thành lập và hoạt động doanh nghiệp, xây dựng, giám định tư pháp, nhà ở, 
bất động sản, đầu tư tại Việt Nam, quảng cáo, lưu thông hàng hóa trong nước, việc làm... 

Qua rà soát, UBND tỉnh ban hành các quyết định về phương án đơn giản hóa TTHC trên địa 
bàn tỉnh. Đồng thời ban hành danh mục 485 TTHC cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. 

Ông Nguyễn Trãi, Chủ tịch UBND xã Hòa Thành, TX Đông Hòa nhìn nhận: “Rà soát TTHC 
có ý nghĩa rất quan trọng đối với tổ chức, cá nhân, nhất là các doanh nghiệp vì hồ sơ của họ 
được giải quyết nhanh chóng. Theo đó, việc niêm yết các thủ tục cũng được tiến hành công 
khai, minh bạch”. 

Để việc kiểm soát TTHC ngày càng hiệu quả, UBND tỉnh cũng đã ban hành các quyết định 
công bố danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, với 914 thủ tục thực 
hiện tại 17/19 sở, ban ngành; 9/9 huyện, thị xã, thành phố và 77/110 xã, phường, thị trấn. Cụ 
thể, đăng ký tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với 807 thủ tục; đăng ký 
trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với 107 thủ tục. 

Đồng chí Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “UBND tỉnh 
chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tuyên truyền, phổ biến và công khai danh mục TTHC tiếp 



nhận và không tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích trên trang thông tin của đơn vị và tại 
trụ sở cơ quan để tổ chức, cá nhân tiện theo dõi, giải quyết khi cần, qua đó tạo sự đồng thuận 
cao trong nhân dân”. 

Xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của công dân 

Để thực hiện tốt Nghị định 20 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ 
chức, cá nhân về quy định hành chính, UBND tỉnh cũng đã quan tâm, chỉ đạo tăng cường thực 
hiện công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh; thường xuyên chấn chỉnh công tác kiểm soát 
TTHC về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và ban hành quy chế 
phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để 
làm cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 
những phản ánh, kiến nghị của công dân về thực hiện TTHC đều được chuyển đến cơ quan có 
thẩm quyền xử lý và trả lời theo đúng quy định. 

Ông Nguyễn Văn Hên ở phường 9, TP Tuy Hòa, chia sẻ: “Tại các buổi tiếp xúc cử tri hay 
những phản ánh, kiến nghị của tôi tại bộ phận “một cửa” về các TTHC đều được trả lời đầy 
đủ. Đôi lúc cũng còn chậm nhưng có sự quan tâm, lắng nghe tâm tư của người dân, như vậy là 
đã có bước cải thiện rồi”. 

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An, cho biết: “Hoạt động kiểm soát TTHC 
được huyện và các xã, thị trấn thường xuyên cập nhật đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền 
giải quyết. Khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết ở cấp nào, lãnh đạo huyện yêu cầu cấp đó giải quyết phù hợp, tránh 
gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ kiểm soát TTHC được 
củng cố, kiện toàn”. 

Theo đồng chí Trần Hữu Thế, hiện nay vẫn còn tình trạng một số cơ quan, đơn vị chưa coi 
trọng công tác rà soát, đánh giá TTHC hàng năm. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 
lĩnh vực kiểm soát TTHC có tính ổn định và tính hiệu lực pháp lý chưa cao… Do đó, cần tiếp 
tục rà soát, đơn giản hóa TTHC theo hướng giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải 
quyết trong tất cả các lĩnh vực, giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, thời gian 
thực hiện TTHC. 

Để tạo thêm kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC từ cá nhân, tổ chức, hàng 
năm UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch về đối thoại TTHC trên địa bàn tỉnh. Theo đó, chọn 
những lĩnh vực có nhiều vướng mắc, khó khăn, hồ sơ giải quyết trễ hẹn cao để tổ chức đối 
thoại, như các lĩnh vực đất đai, đầu tư, bảo trợ xã hội, hộ tịch, chứng thực, việc làm; với sự 
tham dự của đại diện Ủy ban MTTQ nơi tổ chức để giám sát công tác giải quyết TTHC đối 
với cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Hội nghị đối thoại đã thu 
hút đông đảo nhân dân tham gia và giải đáp một số vướng mắc trong thực hiện TTHC cho bà 
con nhân dân, góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách TTHC, 
góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  


