
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: VTV 

Ngày đăng: 13/11/2020 
Mục: Xã hội 

Phát hành bộ tem góp phần bảo tồn chim bói cá 

Bộ tem gồm 3 mẫu và 1 block giới thiệu các loài chim bói cá quý hiểm ở Việt Nam: Bồng 
chanh đỏ, Bồng chanh rừng, Sả mỏ rộng và Sả đầu đen. 

Ngày 14/11, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phát hành bộ tem bưu chính "Chim bói cá" 
nhằm góp phần bảo tồn loài chim bói cá và giới thiệu sự đa dạng sinh học ở Việt Nam. 

Bộ tem do họa sỹ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế và được cung ứng 
trên mạng bưu chính công cộng đến ngày 30/6/2022. 

 

Bộ tem gồm 3 mẫu (khuôn khổ 37x37mm) và 1 block (khuôn khổ 150x100mm) giới thiệu các 
loài: Bồng chanh đỏ, Bồng chanh rừng, Sả mỏ rộng và Sả đầu đen với giá mặt lần lượt là 4000 
đồng, 4000 đồng, 4500 đồng và 15000 đồng. 

Bói cá là một nhóm các loài chim có kích thước nhỏ và màu sắc rực rỡ thuộc Bộ Sả, gồm ba 
họ là Alcedinidae (Họ Bồng chanh), Halcyonidae (Họ Sả) và Cerylidae (Họ Bói cá). Chúng 
phân bố rộng khắp các lục địa trên thế giới, trong đó có Việt Nam. 

Nhóm này có khoảng 90 loài chim mang đặc điểm chung như đầu to, màu sắc đa dạng, mỏ 
nhọn và dài, chân ngắn, lùn. Phần lớn các loài có bộ lông sáng trong môi trường nhiệt đới, và 
số ít được tìm thấy trong các khu rừng. Thức ăn của chúng gồm cá và các loài động vật nhỏ, 
chúng săn mồi chuẩn xác bằng cách lao đầu xuống mặt nước với tốc độ, thị giác nhạy bén 
cùng chiếc mỏ nhọn. 

Chim bói cá là loài làm tổ trong hốc, thường là trong lòng đất. Hiện một số loài đang có nguy 
cơ tuyệt chủng. 

 

 

  



Nguồn: Báo Đồng Khởi 

Ngày đăng: 13/11/2020 
Mục: Kinh tế 

Ký kết “Hợp đồng cung ứng dịch vụ thu hộ tiền sử dụng nước qua hệ thống Bưu điện” 

Chiều ngày 12-11-2020, Bưu điện tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 
Bến Tre tổ chức buổi lễ ký kết “Hợp đồng cung ứng dịch vụ thu hộ tiền sử dụng nước 
qua hệ thống Bưu điện”. 

 

Ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ thu tiền nước. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre Nguyễn Thị Diễm 
Phượng, Giám đốc Bưu điện tỉnh Bến Tre Trương Văn Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo hai 
bên đến dự. 

Giám đốc Bưu điện tỉnh Trương Văn Sơn cho biết: Với lợi thế về mạng lưới và kinh nghiệm 
trong công tác kinh doanh, chúng tôi tin tưởng sẽ phối hợp với quý đơn vị triển khai tốt công 
tác “thu hộ tiền sử dụng nước”, tạo thuận lợi cho người dân trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Hơn thế 
nữa, thông qua sự gắn kết này, 2 đơn vị sẽ trao đổi, sử dụng các dịch vụ của nhau trong thời 
gian tới có thể phối hợp triển khai nhiều dịch vụ để cùng phát triển. 

Hiện tại, đơn vị đang đàm phán ký kết cung ứng “dịch vụ thu hộ tiền sử dụng điện” và ngay 
sau lễ ký kết này sẽ triển khai cung ứng dịch vụ “thu hộ tiền sử dụng nước”qua hệ thống Bưu 
điện. 

Tin, ảnh: Hữu Hiệp 

 

  

 

 

  



Nguồn: Tạp chí BHXH 

Ngày đăng: 13/11/2020 
Mục: Tin tức 

Huyện Phù Ninh (Phú Thọ): Một trường hợp tham gia BHXH tự nguyện đã được hưởng 
lương hưu 

Đó là trường hợp bà Hoàng Thị Tám, có hộ khẩu thường trú tại Khu 1, xã Tiên Du, 
huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Bà Tám tham gia BHXH tự nguyện từ tháng 1/2008; 
đến ngày 1/11/2020, bà Tám đã được hưởng chế độ hưu trí với mức lương 1.122.000 
đồng/tháng. 

Ngày 1/11/2020, đại diện BHXH huyện Phù Ninh đã đến tận nhà trao quyết định hưởng lương 
hưu và thẻ BHYT cho bà Tám. Cầm tờ quyết định hưởng lương hưu trên tay, bà Tám xúc 
động cho biết: “Năm 2008, khi được biết về chính sách BHXH tự nguyện, em gái tôi là giáo 
viên về bảo tôi tham gia. Lúc này tôi vẫn chưa hiểu gì về BHXH, thấy em gái động viên thì 
tôi tham gia luôn từ tháng 1/2008. Do nhà tôi cách cơ quan BHXH gần 8km, mà tôi lại không 
biết đi xe, nên nhờ ông nhà đi nộp tiền hàng quý. Cho nên, việc tôi theo đóng BHXH hơn 12 
năm là có sự hỗ trợ và giúp đỡ của ông nhà tôi”. 

 

Vợ chồng bà Tám rất vui vì từ nay bà đã có lương hưu và thẻ BHYT 

Chia sẻ với niềm vui của vợ, ông Sơn- chồng bà Tám cho biết, cứ 3 tháng một lần, ông lại đi 
xe ra cơ quan BHXH nộp tiền, rồi có lúc sang ngân hàng nộp, về sau lại nộp ở Bưu điện văn 
hóa xã cho gần nhà. Nhiều lúc vợ chồng ông Sơn cũng nản, vì chưa biết lương hưu có đúng 
như những gì tuyên truyền không, nhất là khi một số người tham gia cùng đợt với bà Tám bỏ 
dở giữa chừng. 

“Bố tôi nguyên là giáo viên nghỉ hưu bảo cứ nhìn bố đây, có lương hưu hàng tháng, nên chưa 
đứa con nào phải nuôi cả hai ông bà. Dù trời có mưa nắng, có biến động thế nào thì cứ đến 
tháng là lĩnh lương hưu. Nếu con không cố gắng tham gia được cho vợ con, thì để bố hỗ trợ 
tiền. Nghe ông cụ khuyên vậy, nên tôi kiên trì đi xe ra trung tâm huyện nộp tiền cho vợ. Năm 
đó, chúng tôi vẫn tính là 20 năm sau mới được hưởng lương hưu, nhưng chỉ sau 12 năm 6 
tháng, vợ tôi đã được hưởng chế độ. Gia đình tôi vui lắm, chắc chắn sẽ ăn mừng và sẽ cho cả 
làng biết”- ông Sơn kể. 



Theo hồ sơ tham gia BHXH, bà Tám sinh năm 1965 và tham gia BHXH từ tháng 1/2008. Đến 
năm 2020, bà Tám đủ 55 tuổi, nên bà đóng một lần cho 7 năm 6 tháng còn thiếu để đủ 20 năm 
tham gia BHXH tự nguyện. Từ tháng 11/2020, bà Tám hưởng lương hưu với mức lương 
1.122.000 đồng/tháng và được cấp thẻ BHYT với mức hưởng 95% suốt đời, được tăng lương 
hưu theo quy định của nhà nước. 

 

Quyết định hưởng chế độ hưu trí và thẻ BHYT của bà Tám 

Đại diện BHXH huyện Phù Ninh cho biết, theo tính toán, trong 12 năm 6 tháng, bà Tám đã 
đóng BHXH cho 20 năm với tổng số tiền 94 triệu đồng. Như vậy, với tỷ lệ tăng lương hưu 
như hiện nay và chi phí tham gia BHYT hàng năm, thì chỉ cần sau 5,5 năm là bà đã thu lại đủ 
số tiền tham gia BHXH tự nguyện. 

Tâm sự với chúng tôi, bà Tám bảo: “Nghe con số 94 triệu thì có vẻ nhiều, nhưng đóng rải rác 
trải đều trong 12,6 năm, thì đối với nông dân như tôi vẫn trong khả năng. Từ khi có chế độ 
hưu trí, hàng tháng tôi có khoản tiền lương cố định để làm chỗ dựa lúc về già và đáng quý hơn 
là tư tưởng của tôi rất an tâm. Tôi xin cảm ơn cơ quan BHXH, cảm ơn chính sách nhân văn 
của Đảng và Nhà nước. Tôi mong những người dân còn mơ hồ về BHXH tự nguyện hãy có 
cái nhìn đúng đắn, sớm tham gia BHXH tự nguyện để có lương hưu như tôi”. 

Sự phấn khởi của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí như bà 
Tám chính là động lực để cán bộ BHXH huyện Phù Ninh tích cực tuyên truyền, mang lại cơ 
hội được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Đó cũng là điển hình 
người thật, việc thật tạo niềm tin cho người dân vào chính sách BHXH. 

Lê Thị Thanh Ngân 

 

 

  



Nguồn: Báo Bạc Liêu 

Ngày đăng: 13/11/2020 
Mục: Đời sống – Xã hội 

Hãy tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là hình thức bảo hiểm mới với nhiều ưu việt, giúp 
đối tượng lao động tự do, người dân khu vực nông thôn... khi tham gia sẽ giảm bớt khó 
khăn, rủi ro lúc về già hay mất sức lao động. Đồng thời, chính sách này cũng thể hiện sự 
tích cực, chủ động của người lao động về vấn đề tự an sinh cho chính bản thân mình, 
góp phần chia sẻ với cộng đồng và phát triển xã hội. 

 

Lao động nông thôn - một trong những đối tượng cần tham gia BHXH tự nguyện. 

Số tiền nhỏ, lợi ích lớn 

Trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ có công nhân viên chức, lao động làm việc trong các cơ 
quan nhà nước mới có điều kiện hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, với chính 
sách nhân văn và tạo mọi điều kiện cho con người phát triển, chính sách BHXH tự nguyện 
dành cho tất cả các lao động từ người bốc vác, chạy xe ôm, hộ tiểu thương mua bán ở các 
chợ… đều được tham gia BHXH tự nguyện. Với chính sách mở rộng đối tượng này, mỗi ngày 
người lao động chỉ cần tiết kiệm 5.000 đồng là có thể hưởng được hàng loạt các chính sách hỗ 
trợ khi về già như: được hưởng lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế khám chữa 
bệnh, thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng (tương đương số tiền gấp 10 lần mức lương cơ 
sở) khi đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua đời… 

Đặc biệt, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí và 
được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng linh hoạt như: có thể đóng hàng tháng, 3 tháng, 
hoặc 6 tháng… Và chỉ cần đóng 138.600 đồng/tháng (mức thấp nhất) thì người lao động đã có 
ngay chính sách an sinh. Qua đó cho thấy, số tiền người lao động bỏ ra tuy rất nhỏ, nhưng sẽ 
được hưởng nhiều lợi ích rất lớn, nhất là chủ động bảo vệ hạnh phúc cho bản thân khi về già. 

Chính sách BHXH tự nguyện có nhiều ưu việt và mang lại lợi ích thiết thực cho người lao 
động. Thế nhưng trên thực tế, hiện số người tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn ít. Đặc biệt, 
đại dịch COVID-19 xảy ra đã và đang ảnh hưởng phần nào đến công tác phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện. Do phần lớn người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là lao 
động tự do, trong thời gian dịch bệnh không có việc làm, mất thu nhập nên họ cũng dừng 
đóng BHXH tự nguyện hay chưa tham gia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính 
làm giảm đối tượng tham gia. 



Song, nguyên nhân chính vẫn là phần lớn lao động chưa thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng 
của việc tham gia BHXH tự nguyện, còn nhầm lẫn BHXH tự nguyện với các loại hình bảo 
hiểm thương mại hay bảo hiểm nhân thọ khác. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác vận động, 
tuyên truyền, chẳng hạn như mới đây, ngành BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ 
chức hội nghị tuyên truyền và ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện nên số 
người tham gia BHXH tự nguyện có tăng nhẹ. Tính đến tháng 11/2020, đã có hơn 5.690 
người tham gia BHXH tự nguyện, tăng 334 người so với tháng 9/2020. 

 

Nhân viên BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền và bán BHXH tự nguyện cho người lao động tại 
TP. Bạc Liêu. Ảnh: K.T 

Tăng cường chỉ đạo 

Số người tham gia tuy có tăng, nhưng khó đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao về phát triển đối 
tượng BHXH tự nguyện đến cuối năm 2020, do tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện so với số lao 
động trong độ tuổi còn thấp. Theo Nghị quyết 125/NQ-CP của Chính phủ, mục tiêu đến năm 
2021 phải đạt 1% người tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi 
lao động. 

Theo BHXH tỉnh, để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện năm 2020, UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tuyên truyền, vận động 
đối với thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện để tham gia BHXH tự 
nguyện, đặc biệt là đối tượng đảng viên cần làm gương trong việc tích cực tham gia BHXH tự 
nguyện cho người thân trong gia đình. 

Bên cạnh đó, ngành BHXH sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể tuyên truyền về 
quyền lợi và chế độ, chính sách khi tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời, lập danh sách chi 
hội trưởng chi hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh khóm - ấp để vận động tham gia. 



Song song đó, ngành BHXH sẽ chỉ đạo viên chức chuyên quản đại lý thu từ cấp tỉnh đến cấp 
huyện hàng tháng gửi danh sách đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện cho đại lý để tiếp tục 
vận động đối tượng tham gia, hạn chế thấp nhất tình trạng ngừng không tham gia. Tăng số 
lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới đại lý thu BHXH tự nguyện, đảm bảo mỗi 
khóm, ấp có ít nhất một điểm thu; có giải pháp khuyến khích các địa phương vận động, phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Bưu điện, 
UBND các xã tổ chức có hiệu quả hình thức đối thoại trực tiếp, tuyên truyền, vận động tham 
gia BHXH tự nguyện… 

Lê Phúc (BHXH tỉnh) 

Đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện 

Để phát triển và mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHXH Việt Nam đã có Công 
văn số 2620/BHXH-BT gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền 
đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện. 

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu phát triển BHXH tự nguyện theo Nghị quyết số 28-NQ/TW 
ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách 
BHXH (đến năm 2021 có khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự 
nguyện chiếm khoảng 1%; đến năm 2025 có khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi, 
trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% và đến năm 2030 có khoảng 60% lực lượng 
lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH tự nguyện chiếm khoảng 5%), cùng với việc nghiên 
cứu tiếp tục đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện, phối hợp với Bộ, ngành liên quan đề 
xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về BHXH tự nguyện theo hướng giảm điều kiện 
về thời gian đóng BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu; bổ sung các chế độ BHXH tự 
nguyện ngắn hạn linh hoạt. 

BHXH Việt Nam đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ tăng mức hỗ trợ từ Nhà 
nước cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo 
để nhiều người có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện, hạn chế số người đang tham gia 
nhưng vì không có điều kiện tiếp tục tham gia đã phải dừng đóng, hưởng BHXH một lần. Cụ 
thể: Nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận 
nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại. 

Ngọc Trăm (TH) 

 

  



Nguồn: Báo Bắc Giang 
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Mục: Xã hội 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang: Cải tiến quy trình, tăng hồ sơ giải 
quyết trước hẹn 

Để nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp (DN), thời gian qua, Trung 
tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh Bắc Giang không ngừng cải tiến quy 
trình, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thân thiện. Sau 4 năm hoạt 
động, Trung tâm đã trở thành điểm đến tin cậy của người dân trong tỉnh và là mô 
hình tiêu biểu trong cả nước về cải cách hành chính. 

Thực hiện “4 xin, 4 luôn và 5 không” 

Ông Phạm Văn Đà, Giám đốc Trung tâm PVHCC tỉnh cho biết: “Ngay từ khi đi vào hoạt 
động, Trung tâm chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, 
thân thiện. Cụ thể, duy trì nghiêm nền nếp văn hóa công sở và thực hiện khẩu hiệu “4 xin” 
(Xin chào - Xin cảm ơn - Xin phép - Xin lỗi), “4 luôn” (Luôn mỉm cười - Luôn nhẹ nhàng - 
Luôn lắng nghe - Luôn giúp đỡ) và “5 không” (Không cửa quyền, hách dịch - Không quan 
liêu, vô cảm - Không tham nhũng, lãng phí - Không gian dối - Không lợi dụng chức vụ, 
quyền hạn)”.  

 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân tra cứu TTHC 

Lãnh đạo Trung tâm thường xuyên kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giải quyết hồ sơ của 
cán bộ một cửa; trên cơ sở đó kịp thời đôn đốc nhắc nhở, bảo đảm công việc giải quyết 
đúng tiến độ. Cùng đó đặt 23 thùng phiếu có dán tên của từng đơn vị để người dân khi đến 
giao dịch sẽ bỏ phiếu đánh giá; cuối mỗi quý tổng hợp, báo cáo công khai.  

Mới đây, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Trung tâm tổ chức buổi tập huấn kỹ năng giao 
tiếp, thực hiện văn hóa công sở và quy trình 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn 
sàng) cho gần 100 cán bộ. Sau đó, toàn bộ cán bộ, nhân viên làm việc tại đơn vị tiến hành 
vệ sinh, sàng lọc những tài liệu, vật dụng không cần thiết. Trên cơ sở đó sắp xếp, bố trí lại 
các hồ sơ gọn gàng, khoa học. Nhờ vậy việc tra cứu, khai thác thông tin khi cần thuận lợi 
hơn.  

Tại Trung tâm PVHCC tỉnh, các khu vực tra cứu thủ tục hành chính (TTHC), làm dịch vụ 
công trực tuyến, đăng ký dịch vụ bưu chính công ích và đánh giá sự hài lòng cũng được sắp 
xếp lại theo hình thức liền kề, tạo thành chuỗi liên tục để thu hút sự chú ý của công dân khi 
đến giao dịch.   



Là một trong những sở, ngành có khối lượng công việc lớn, thường xuyên phải tiếp xúc với 
cá nhân và tổ chức đến làm việc, anh Đỗ Văn Phương, cán bộ một cửa Sở Giao thông - Vận 
tải cho biết: “Ngoài kiến thức được đào tạo, tôi thường xuyên học hỏi, trau dồi thêm kiến 
thức về chuyên môn nghiệp vụ qua các phương tiện thông tin đại chúng và người đi trước. 
Đồng thời, học hỏi thêm kỹ năng giao tiếp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công 
việc”. 

Hiện đại, tiện ích, được đón tiếp nhiệt tình, hướng dẫn cụ thể, trả kết quả sớm, tiết kiệm 
thời gian là đánh giá của nhiều người dân khi đến giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC 
tỉnh. Lần đầu đến làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe, anh Giáp Văn Quyết ở xã Tự Lạn 
(Việt Yên) nói: “Tại Trung tâm, tôi được nhân viên hướng dẫn tận tình về việc bấm số thứ 
tự và các dịch vụ nhận kết quả qua bưu điện, tra cứu thông tin qua zalo. Khi trực tiếp giải 
quyết thủ tục tại bộ phận một cửa của Sở Giao thông - Vận tải, tôi được cán bộ kiểm tra, 
tiếp nhận hồ sơ nhanh chóng, có giấy hẹn trả kết quả rõ ràng nên rất yên tâm”.  

Vì sự hài lòng của người dân 

Qua 4 năm hoạt động, hiệu quả của mô hình Trung tâm PVHCC tỉnh đã được khẳng định. 
Từ chỗ số lượng TTHC thực hiện tại đây còn ít; nhiều người dân chưa biết đến Trung tâm 
thì hiện nơi đây đã trở thành địa chỉ tin cậy của người sử dụng dịch vụ công trên địa bàn. 
Theo thống kê, Trung tâm tiếp nhận, giải quyết 1.454 TTHC của các sở, cơ quan thuộc 
UBND tỉnh; 190 TTHC của ba cơ quan T.Ư. Kết quả giải quyết bình quân hằng năm trả 
sớm và đúng hạn đạt hơn 99%; tỷ lệ hài lòng của người dân khi giao dịch đạt hơn 99%, đặc 
biệt là các tiêu chí về cơ sở vật chất, sự thuận lợi, thái độ của cán bộ, công chức... đều đạt 
điểm cao. 

Từ đầu năm đến hết tháng 10/2020, Trung tâm PVHCC tỉnh tiếp nhận và xử lý hơn 94,5 
nghìn hồ sơ; trong đó chủ yếu là trả trước và đúng hạn. 

Sự hài lòng của nhân dân là cái đích mà chính quyền thân thiện, chính quyền phục vụ 
hướng đến bởi vậy Trung tâm duy trì “phỏng vấn khách hàng” định kỳ. Hằng tháng cán bộ 
Trung tâm  gọi điện tới một số cá nhân, DN có giao dịch TTHC tại Trung tâm (theo danh 
sách ngẫu nhiên) để khảo sát, nắm tình hình.  

Chị Thân Thị Quế, cán bộ Trung tâm cho biết: “Chúng tôi gọi điện hỏi xem kết quả giải 
quyết có đúng hẹn không? Quá trình giao dịch có gặp khó khăn, vướng mắc không? Đánh 
giá của tổ chức, cá nhân về cơ sở vật chất, thái độ ứng xử của cán bộ Trung tâm. Cùng đó, 
tiếp thu ý kiến đóng góp để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo có giải pháp khắc phục”. Được biết, 
riêng tháng 10/2020, đơn vị phỏng vấn 42 DN giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC tỉnh 
và nhận được những câu trả lời tích cực.  

Có thể nhận thấy, từ khi Trung tâm PVHCC tỉnh đi vào hoạt động, nhận thức của người 
đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức ở hầu hết các cơ quan, đơn vị về công tác cải cách 
hành chính nâng cao. Các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính, 
hài lòng được cải thiện, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần nhân dân. 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, theo lãnh đạo Trung tâm PVHCC tỉnh, thời gian tới, đơn 
vị tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ đối với đội ngũ công 
chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. Theo dõi, 
kiểm soát chặt chẽ quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên thực tế và hệ thống phần mềm. 
Chủ động tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về việc đơn giản hóa quy trình TTHC và đưa 
một số thủ tục của các sở, ngành giải quyết theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, “5 tại chỗ” ra thực 
hiện tại Trung tâm. 

Khôi Nguyên 


