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COVID-19 buộc DN logistics định vị lại bằng chuyển đổi số 

Chuyển đổi số giúp các DN logistics giải quyết các vấn đề liên quan tới nghiệp vụ khai 
thác, tối ưu hóa khả năng lưu chuyển hàng hóa, giảm thời gian giao, nhận, giảm thiểu 
rủi ro trong quá trình vận hành… 

 

Ảnh minh họa 

Theo khảo sát của Hiệp hội DN Logistics Việt Nam (VLA), đại dịch COVID-19 đã khiến 
nhiều DN sụt giảm doanh thu từ 10 - 30% so với cùng kỳ năm trước và buộc phải áp dụng 
những cách thức hoạt động mới, từ đó định vị lại qua chuyển đổi số. 

Ông Nguyễn Tương, Phó Tổng Thư ký VLA nhận xét khi đại dịch COVID-19 bùng phát, các 
DN logistics phải đối mặt với tình trạng đơn hàng ít, doanh thu sụt giảm. 

Đường 1 chiều 

Thị trường logistics đang thu hút trên 4.000 DN, tập trung chủ yếu ở Hà Nội và TPHCM. 
Trong đó, có khoảng 30 DN cung cấp dịch vụ logistics xuyên quốc gia đang hoạt động tại 
Việt Nam. Để tồn tại, các DN buộc phải tái cấu trúc, tận dụng lợi thế của công nghệ số tạo 
nên thay đổi lớn về sản lượng, năng suất. 

Một nghiên cứu của VLA cho thấy, tỷ lệ chi phí logistics so với GDP quốc gia của Việt Nam 
là 18%, trong khi con số này ở các nước phát triển chỉ 9-14%. Trong tổng chi phí logistics thì 
chi phí vận tải chiếm 60%, chi phí xếp dỡ chiếm 21%, chi phí kho bãi chiếm 12%... 

Chi phí logistics của Việt Nam vẫn còn khá cao so với các quốc gia như Trung Quốc, Thái 
Lan, Nhật Bản và khối EU do hạn chế về kết cấu hạ tầng cảng biển gắn liền với dịch vụ sau 
cảng; công tác quy hoạch hạ tầng logistics, gồm cảng biển, cảng cạn, trung tâm logistics, 
depot, bãi đậu xe tải, xe container… chưa hiệu quả. Do đó, ứng dụng công nghệ số hóa là yêu 



cầu cần thiết để cắt giảm chi phí. Đây là con đường một chiều mà các DN không thể lựa chọn 
khác nếu muốn tồn tại, phát triển. 

Tuy nhiên, đa phần các DN logistics của Việt Nam vẫn chưa đầu tư đúng mức cho công nghệ, 
dẫn tới cạnh tranh vất vả với các DN nước ngoài. Điển hình như hệ thống cảng của Việt Nam, 
với 281 cảng trải dài khắp lãnh thổ có tổng công suất trên 550 triệu tấn/năm, hệ thống cảng có 
tiềm năng khai thác rất lớn nhưng chưa được đầu tư bài bản về ứng dụng công nghệ thông tin 
vào khai thác sản xuất. Do chưa ứng dụng công nghệ phần mềm hiện đại vào vận hành cảng, 
chủ yếu dùng nhân công kết hợp với một số phần mềm đơn giản và riêng lẻ để giải quyết các 
vấn đề liên quan tới nghiệp vụ khai thác cảng nên các cảng không thể tối ưu hóa khả năng lưu 
chuyển hàng hóa, gây chậm trễ và tắc nghẽn. 

Trong lĩnh vực giao nhận, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đang sở hữu 
mạng lưới lớn nhất với gần 900 bưu cục phát được tổ chức tại các trung tâm tỉnh, thành phố, 
quận, huyện khắp cả nước, hơn 1.750 bưu cục cấp 3 quản lý tuyến phát tại khu vực phường, 
xã và gần 24.800 tuyến phát khắp cả nước để thực hiện phát hàng hóa tại địa chỉ khách hàng. 
Tuy nhiên, trong cơn lốc phát triển của công nghệ, mạng lưới rộng lớn vốn là thế mạnh của 
Vietnam Post lại đang dần trở thành gánh nặng, trong khi nhiều đơn vị không có hạ tầng 
nhưng đã phát triển nhanh chóng trong thời gian qua. 

Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào logistics đã được chứng minh trong thực 
tế. Điển hình như hệ thống cảng biển Singapore và Hong Kong (Trung Quốc) - những nơi đã 
và đang thống trị trong danh sách những cảng biển container nhộn nhịp nhất thế giới, ưu tiên 
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và khai thác cảng biển từ rất sớm. 

Hay Công ty Tân cảng Sài Gòn, sau khi áp dụng thành công các chương trình quản lý, điều 
hành sản xuất tiên tiến, đã giảm 55% thời gian tàu nằm bến; giảm 3/4 thời gian giao nhận 
hàng hóa; giảm 60% các vụ việc mất an toàn lao động, an toàn giao thông… 

Còn Vietnam Post đang xây dựng nền tảng bản đồ Vmap và cơ sở dữ liệu địa chỉ theo thời 
gian thực về định vị, dữ liệu về địa chỉ, gán mã cho địa chỉ đến hộ gia đình. Nền tảng mã địa 
chỉ bưu chính có khả năng số hóa, định vị chính xác vị trí địa chỉ của khách hàng nhằm cung 
cấp thông tin cho DN trong các ngành, lĩnh vực, dịch vụ cần "tìm" khách hàng. Giải pháp này 
góp phần tối ưu hóa việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa từ người gửi đến người nhận của 
DN bưu chính, vận tải, logistics, thương mại điện tử… nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi 
phí và tăng cường tính cạnh tranh của DN. 

Dù đã được diễn ra từ vài năm trở lại đây nhưng xu hướng số hóa trong logistics lại càng 
được đẩy mạnh hơn trong đại dịch COVID-19. Việc xây dựng các sàn thương mại điện tử, 
triển khai các giải pháp về lệnh giao hàng điện tử sẽ mang lại cơ hội cho DN trong bối cảnh 
đại dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới. 

“Chuyển đổi số giúp các DN tham gia vào chuỗi cung ứng lớn hơn, nhưng để thành công phải 
có sự cam kết, quyết tâm từ lãnh đạo để gây dựng được văn hóa DN tạo nên nhận thức việc 
chuyển đổi số là tất yếu”, ông Nguyễn Tương chia sẻ. 

Cơ hội từ những “cao tốc” FTA 

Bên cạnh cơ hội đến từ logistics cho thương mại điện tử, ông Nguyễn Tương cho rằng những 
hiệp định thương mại tự do (FTA) mới được Việt Nam ký kết với những đối tác thương mại 
lớn như Liên minh châu Âu (EVFTA) mang lại nhiều thuận lợi cho ngành dịch vụ logistics, là 
đòn bẩy tăng trưởng quan trọng sau đại dịch COVID-19 

Những hiệp định như EVFTA sẽ là cú hích cho hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của 
Việt Nam. Khi hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu phát triển thì sẽ kéo theo sự phát triển 
của ngành logistics. 



Những phần việc mà các tập đoàn logistics lớn trên thế giới không làm khi thâm nhập thị 
trường Việt Nam sẽ là cơ hội cho DN Việt, nhất là những việc vận tải, giao nhận và thủ tục 
hải quan trong nước. 

Bên cạnh đó, với cam kết loại bỏ thuế quan của Việt Nam cho phương tiện vận tải, các loại 
máy móc, thiết bị công nghệ phục vụ hoạt động logistics từ EU là cơ hội để DN logistics 
trong nước có thể mua những sản phẩm phục vụ sản xuất với giá hợp lý, tiết kiệm chi phí sản 
xuất, cải thiện năng lực công nghệ, tăng cường năng lực tự thực hiện, giảm các dịch vụ thuê 
ngoài. 

Tuy nhiên, cơ hội lớn luôn song hành cùng thách thức. Độ mở của nền kinh tế Việt Nam đồng 
nghĩa với việc các DN trong nước phải tham gia vào cuộc đua  căng thẳng với những tập đoàn 
logistics lớn trên thế giới có trình độ cao hơn và vốn mạnh hơn nhiều. Vì thế, nếu không biết 
chắt chiu cơ hội, DN logistics Việt Nam sẽ không giành được lợi thế. 

Minh Khôi 
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Gần dân, hiểu dân để phục vụ tốt nhất 

Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong cải cách hành chính (CCHC), chủ động đề ra 
các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, BR-VT đã có những thay đổi vượt bậc trong 
việc xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch. Đặc biệt, chủ trương của lãnh đạo 
tỉnh là gần dân, hiểu dân để phục vụ người dân tốt nhất đã tạo nên sự đột phá trong công 
tác CCHC. 

 

Với nhiều giải pháp hiệu quả, công tác CCHC của tỉnh đã có những 
chuyển biến vượt bậc. Trong ảnh: Người dân thực hiện TTHC tại 
Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. 

 
NỖ LỰC VÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN 

Năm 2019, BR-VT tiếp tục được nâng thứ hạng về chỉ số CCHC (PAR INDEX), xếp 9/63 
tỉnh, thành (tăng 3 bậc so với năm 2018). Đây cũng là lần đầu tiên BR-VT đứng đầu cả nước 
trong tiêu chí đánh giá về chỉ số thành phần cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Được biết, 
kết quả PAR INDEX cấp tỉnh được đánh giá, xác định dựa trên 8 chỉ số thành phần, gồm: 
Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 
luật; cải cách TTHC; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao 
chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; tác động của 
CCHC đến sự hài lòng của người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Sự thay đổi tích cực này là kết quả của công tác CCHC giai đoạn 2015 - 2020. Cụ thể, từ năm 
2016 tỉnh đã công bố cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định với hàng trăm TTHC. Cụ 
thể: năm 2016 là 364 TTHC; năm 2018 là 535 TTHC; năm 2019 là 602 TTHC và năm 2020 
là 596 TTHC. 

Theo đồng chí Dương Văn Thơm, Phó Trưởng phòng Thường trực Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nên thứ hạng PAR INDEX của tỉnh 
liên tục tăng hạng trong 4 năm gần đây. Đáng chú ý, để kịp thời tiếp nhận và xử lý kiến nghị 
của người dân, DN ở mọi lĩnh vực, từ năm 2016, tỉnh đã vận hành đường dây nóng của lãnh 



đạo tỉnh là đầu số 08888800247; ban hành quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ 
chức, cá nhân về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh. Các kiến nghị của người dân được 
lãnh đạo tỉnh tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết. Từ năm 2016 
đến nay đã có 70 ý kiến phản ánh của người dân, DN về những vướng mắc trong giải quyết 
TTHC. 

Ngay sau khi nhận được phản ánh, UBND tỉnh đã chuyển những phản ánh này đến các bộ 
phận, sở, ban, ngành, địa phương liên quan để kịp thời giải quyết. Đồng thời, các sở, ngành, 
địa phương của tỉnh đều công bố số điện thoại đường dây nóng của đơn vị để kịp thời tiếp 
nhận, giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đơn cử, ngày 5/5/2020, đường dây nóng của 
lãnh đạo tỉnh nhận phản ánh của người dân về thái đội làm việc của công chức hành chính bộ 
phận thuế thuộc Chi cục Thuế huyện Đất Đỏ. Ngay sau nắm bắt thông tin, Cục Thuế tỉnh đã 
nhanh chóng phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Bà Rịa - Long Điền - Đất Đỏ xác minh, giải 
quyết sự việc. Theo đó, nguyên nhân là người dân đi nộp hồ sơ khai trước bạ không rõ quy 
trình và công chức tiếp nhận không hiểu nội dung người dân hỏi nên trong quá trình làm việc, 
trao đổi đã có sự hiểu lầm giữa hai bên. Sau sự việc, lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Bà Rịa - 
Long Điền - Đất Đỏ đã quán triệt, chấn chỉnh đối với toàn thể CBCC trong đơn vị cần trau dồi 
kỹ năng giao tiếp. 

 

Người dân đánh giá sự hài lòng đối với công chức các sở, ban, 
ngành về giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính 

công của tỉnh. 

 
PHẤN ĐẤU TIẾP TỤC NÂNG HẠNG PAR INDEX 

Đồng chí Trương Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá, công tác hiện đại hóa nền 
hành chính của tỉnh có nhiều cải thiện. Các giải pháp, mô hình khuyến khích thực hiện dịch 
vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích được áp dụng trên địa bàn đã được người dân, 
tổ chức tin tưởng và lựa chọn khi có nhu cầu thực hiện TTHC. Cùng với đó, Chỉ số hài lòng 
về sự phục vụ hành chính năm 2019 (Chỉ số SIPAS đánh giá tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ 
chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính) trên địa bàn tỉnh đạt 83,7%, hoàn thành 
mục tiêu “bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020” mà Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 
08/11/2011 của Chính phủ đã đề ra. 

UBND tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có bố trí thiết bị điện tử cảm ứng đánh giá 
công chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh để đánh giá mức độ hài lòng của 



người dân, DN về thái độ phục vụ của công chức; UBND tỉnh còn phát hành phiếu khảo sát 
sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của cơ quan 
hành chính Nhà nước các cấp. Qua đó, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với sự 
phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước và nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ 
người dân, tổ chức của đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn. 

Từ năm 2015-2020, UBND tỉnh đã ban hành 315 quyết định 
công bố 7.518 TTHC ở 3 cấp: tỉnh, huyện, xã, trong đó: 
3.595 TTHC mới và thay thế, 977 TTHC sửa đổi, bổ sung, 
2.926 TTHC bị bãi bỏ. Thực hiện cung ứng dịch vụ công 
trực tuyến 3 cấp với 2.268 thủ tục gồm 1.833 thủ tục cấp 
tỉnh, 301 thủ tục cấp huyện và 134 thủ tục cấp xã; trong đó 
đã cung ứng dịch vụ công mức độ 1,2 là 2.268 thủ tục, mức 
độ 3 là 1.089 thủ tục và mức độ 4 là 450 thủ tục; đã giảm 
203 chỉ tiêu biên chế hành chính và 2.458 chỉ tiêu biên chế 
sự nghiệp. Bộ phận Một cửa các cấp đã thực hiện niêm yết 
công khai 100% TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận bằng 
bản giấy hoặc trên hệ thống máy tính và thực hiện tin nhắn 
thông báo tình trạng hồ sơ. Phối hợp với Bưu điện tỉnh công 
bố danh mục thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch 
vụ bưu chính công ích cả 3 cấp. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ 
TTHC đúng hạn đạt tỷ lệ cao, trung bình đạt 99%. Đối với 
các hồ sơ trễ hạn, Bộ phận Một cửa các cấp đều có thông 
báo trước và thư xin lỗi đến tổ chức, cá nhân kịp thời. Các 
chỉ số PAR INDEX, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 
đều tăng hạng so với năm 2015: Chỉ số PAR INDEX xếp 
9/63 tỉnh, thành phố (tăng 26 bậc so với năm 2015); PAPI 
xếp hạng 10/63 tỉnh thành phố (tăng 34 bậc so với năm 
2015); PCI xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 2 bậc so với 
năm 2015). 

Đồng chí Trương Văn Đức khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực nâng thứ hạng PAR INDEX, 
nâng cao Chỉ số SIPAS và khắc phục những chỉ số thành phần chưa được cải thiện; đẩy mạnh 
công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của người dân, tổ chức, DN 
đối với công tác CCHC, sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc cung 
cấp dịch vụ công. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để 
xảy ra trễ hẹn; kịp thời giải quyết các phản ánh, kiến nghị về các quy định TTHC; tăng cường 
công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua đó, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh, góp phần 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG 

 

 

  



Nguồn: CTT Thái Bình 

Ngày đăng: 23/9/2020 
Mục: Văn hóa – Xã hội 

Xuất bản bộ sách Tuyên truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Công văn số 3500/BTTTT-NXB gửi Ủy ban 
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền về 
Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU. 

Theo đó, Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức, đến nay đã hơn 33 năm (1987-2020). Với ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc và những chủ đề mang tính thời sự, Cuộc thi không những thu hút 
hàng triệu học sinh Việt Nam tham gia đua tài cùng học sinh trên toàn thế giới, mà còn giúp 
các em trau dồi kỹ năng viết văn, khả năng cảm thụ văn học, bồi đắp những suy nghĩ sáng tạo 
và tư duy phong phú. Đây là một cuộc thi lớn và cũng là một sân chơi bổ ích để các em học 
sinh Việt Nam tham gia đua tài cùng thiếu nhi thế giới. 

Nhằm phổ biến, nhân rộng kết quả và ý nghĩa lớn lao của Cuộc thi, Bộ Thông tin và Truyền 
thông đã chỉ đạo Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, Tổng Công ty Bưu điện 
Việt Nam phát hành Bộ sách tuyên truyền về Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU, trong đó tổng 
hợp các bức thư đoạt giải quốc tế và quốc gia hàng năm để phục vụ phát động Cuộc thi Viết 
thư quốc tế UPU ở Trung ương, địa phương và làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các em học 
sinh tham gia Cuộc thi. 

Hướng tới Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị 
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo Sở Giáo dục và 
Đào tạo và các cơ quan liên quan phối hợp với Bưu điện tỉnh, thành phố (trực thuộc Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam) đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới tất cả các trường học, thúc 
đẩy phong trào tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU tại địa phương, khuyến khích giáo 
viên và học sinh các trường tích cực tham gia để đạt được những thành tích cao hơn cho địa 
phương và đất nước. 

Bộ sách gồm 10 đầu sách, bao gồm: Những bức thư giải nhất Thế giới (1972-2016); Những 
bức thư giải nhất Việt Nam (Dấu ấn 30 năm Việt nam tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế 
UPU); Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 49; Tại sao anh hùng 
Ozone cần được chăm sóc và bảo vệ - Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế 
UPU lần thứ 48; Những lá thư xuyên thời gian - Những bài đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế 
UPU lần thứ 49; Cánh thư xanh nâng những ước mơ hồng - Những bức thư đoạt giải Cuộc thi 
Viết thư quốc tế UPU lần thứ 45; Âm thanh kỳ diệu làm lay động cuộc sống - Những bức thư 
đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 43; Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sự sống - 
Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 42; Bức thông điệp khẩn thiết 
của rừng xanh - Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 40; Đừng để 
chết vì thiếu hiểu biết AIDS - Những bức thư đoạt giải Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 
39. 

 

  



Nguồn: CTT Hưng Yên 

Ngày đăng: 23/9/2020 
Mục: Văn bản mới 

Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Tủ sách pháp luật 

Ngày 22/9/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2524/UBND-NC về việc chỉ 
đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Tủ sách pháp luật. 

Theo Công văn, nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, khai thác 
văn bản, sử dụng hiệu quả Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia; nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Tủ sách pháp luật cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh 
yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành 
phố triển khai thực hiện nội dung: 

- Đối với Tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang nhân dân (quy định tại 
khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2019/QĐ- TTg) cần tiếp tục duy trì và thực hiện xây dựng, 
quản lý, khai thác theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với Tủ sách pháp luật cấp xã, Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị đã được xây dựng 
theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục duy 
trì, củng cố hoạt động đến hết năm 2020. Từ năm 2021 trở đi, thực hiện theo hướng: 

+ Đối với Tủ sách pháp luật cấp xã: Tùy theo tình hình thực tế của địa phương thực hiện sáp 
nhập thành bộ phận sách, tài liệu pháp luật của thư viện hoặc điểm Bưu điện - Văn hóa hoặc 
Trung tâm học tập cộng đồng hiện có đang hoạt động hiệu quả trên địa bàn cấp xã. Từ năm 
2021, kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác sách, tài liệu pháp luật được bố trí trong kinh phí 
hoạt động của thiết chế văn hóa - thông tin của Tủ sách pháp luật được sáp nhập. Việc sáp 
nhập Tủ sách pháp luật hoàn thành trước ngày 31/12/2020; 

+ Đối với Tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị: Nếu không tiếp tục duy trì thì tổ chức lưu 
giữ, quản lý các sách, tài tiệu pháp luật hiện có phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn vị theo 
quy định về quản lý tài sản công và hoàn thành trước ngày 31/12/2020; lựa chọn sách, tài liệu 
phù hợp, có giá trị (nếu có) để số hóa, cập nhật trên dữ liệu thành phần của Tủ sách pháp luật 
điện tử quốc gia theo phạm vi thẩm quyền quản lý. Cơ quan, đơn vị nào có nhu cầu tiếp tục 
duy trì Tủ sách pháp luật thì bố trí ngân sách nhà nước cho hoạt động của Tủ sách pháp luật 
đến hết năm 2020. Từ năm 2021, thực hiện xã hội hóa việc quản lý, khai thác Tủ sách pháp 
luật theo hướng tự quản. 

 

  



Nguồn: Báo An Giang 

Ngày đăng: 23/9/2020 
Mục: Thời sự 

An Giang: Tăng cường tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính 

UBND tỉnh An Giang vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính 
(TTHC) năm 2020 và định hướng đến 2025. 

Theo đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng về 
công tác cải cách TTHC; thực hiện có hiệu quả cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã 
theo hướng văn minh, hiện đại và chuyên nghiệp, lấy người dân, tổ chức là trung tâm phục vụ. 

Nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở 
mức độ 3. Tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích 
trong việc hỗ trợ người dân, tổ chức, đặc biệt là người dân, tổ chức trên địa bàn xã thực hiện 
các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Phấn đấu trong năm 2020 nằm trong "tốp 20", năm 
2021-2025 trong "tốp 10" trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính. 

Năm 2020, phấn đấu 40% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống dịch vụ công và hệ 
thống thông tin điện tử của tỉnh; 30% người dân và doanh nghiệp tham gia thanh toán phí, lệ 
phí thực hiện TTHC bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 80% doanh nghiệp 
cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4. 

HẠNH CHÂU 

 

 


