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Cô bé mồ côi giật giải "Cây bút triển vọng” 

Mồ côi cả cha lẫn mẹ từ thuở nhỏ, phải sống nương nhờ nhà chùa, nhưng em Nguyễn 
Thị Cẩm Vân luôn nỗ lực vươn lên, chăm ngoan, học giỏi. Đặc biệt, trong hai Cuộc 
thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 và 49 do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp 
Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT, Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh tổ chức, em đều giành Giải 
thưởng “Cây bút triển vọng”. 

 

Em Nguyễn Thị Cẩm Vân với giải “Cây bút triển vọng” tại Cuộc thi Viết thư quốc tế 

Do thành tích học tập tốt nên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, Nguyễn 
Thị Cẩm Vân đã được tuyển thẳng vào Trường THPT Nguyễn Trãi, TP Phan Rang - Tháp 
Chàm (Ninh Thuận). 

Chúng tôi tìm về Trường THPT Nguyễn Trãi để tìm hiểu về cô học trò đặc biệt có vóc dáng 
nhỏ bé nhưng ý chí và nghị lực “phi thường”, thể hiện qua đôi mắt sáng rất thông minh. Khi 
nhắc đến chuyện gia đình, Cẩm Vân ngậm ngùi hồi lâu rồi kể: “Năm 2006, khi em vừa tròn 1 
tuổi thì cha em không may bị tai nạn giao thông qua đời. Cú sốc tinh thần chưa nguôi, đến 
năm 2011 mẹ em cũng lâm bệnh nặng và mất đột ngột khiến em bơ vơ, không còn chỗ nương 
tựa. Bà ngoại đã đưa em về nuôi tại Đồng Nai. Đến năm 2012, khi không còn đủ sức khỏe thì 
bà ngoại đưa em về Ninh Thuận gửi tại chùa Đông Nhạc (phường Đông Hải, TP Phan Rang - 
Tháp Chàm) để nhờ nhà chùa cưu mang”. 

Từ đó, cuộc sống của em bước vào một giai đoạn mới, chùa là nơi để em nương tựa sau 
những biến cố đau thương. Vân được nhà chùa lo cho đi học, con đường từ nhà chùa đến 
trường đã trở thành kí ức tuổi thơ đẹp nhất trong tâm hồn em với bao khát vọng gói trong 
trang sách, qua những bài giảng của thầy cô. Với ngòi bút tài hoa và lời văn truyền cảm, tại 
Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 (năm học 2018 - 2019) và lần thứ 49 (2019 - 2020), 
Cẩm Vân đã xuất sắc đoạt giải “Cây bút triển vọng”. 



Chia sẻ với chúng tôi, Cẩm Vân cho biết: “Em không nghĩ rằng bức thư của mình lại có thể 
vượt qua gần 600.000 bài dự thi trên cả nước để giành giải thưởng. Ban đầu, khi quyết định 
tham gia Viết thư quốc tế UPU, em lúng túng không biết phải thể hiện bức thư của mình như 
thế nào cho thật ấn tượng và ý nghĩa. Nhờ sự gợi ý của thầy cô giáo về chủ đề thời sự “Tình 
người trong đại dịch Covid-19”, em đã nảy ra ý tưởng viết một bức thư về đề tài này để lan 
tỏa tình người trong cơn hoạn nạn”, Cẩm Vân cho biết. 

Cô giáo Lê Ngọc Diệp, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đông Hải, nhận xét: “Cẩm Vân là 
một học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, luôn hòa đồng với bạn bè và tích cực tham gia 
các hoạt động đoàn thể của trường lớp. Riêng môn Văn, Cẩm Vân nổi bật với lối viết giàu 
cảm xúc, cách dùng từ sáng tạo, sắp xếp ý tứ câu văn rất hợp lý. Không chỉ nỗ lực trong học 
tập, Cẩm Vân còn tích cực giúp đỡ các bạn học sinh yếu kém vươn lên trong học tập. Với 
cách sống hòa nhã, thân thiện, em được nhiều bạn bè, thầy cô ở trường tin yêu, quý mến”.  

XUÂN HƯỚNG 
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Bộ TT&TT thúc đẩy hoạt động phân tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành 

Để đổi mới cách làm, tăng cường chất lượng tham mưu tổng hợp, thúc đẩy hoạt động phân 
tích dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ TT&TT vừa chỉ thị nâng cao chất lượng, 
cải tiến quy trình thực hiện báo cáo của ngành TT&TT. 

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện chế độ báo cáo 
Ngày 23/9, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Chỉ thị 63 về nâng cao 
chất lượng, cải tiến quy trình thực hiện báo cáo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của 
ngành TT&TT. 

 

Theo Bộ TT&TT, trong xu thế chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, công tác quản lý nhà 
nước của các bộ, ngành, địa phương cũng cần được chuyển đổi sang sử dụng dữ liệu số (Ảnh 

minh họa) 

Chỉ thị nêu rõ, trong xu thế chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, công tác chỉ đạo, điều 
hành, thực hiện quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương cũng cần được chuyển đổi 
sang việc sử dụng dữ liệu số. 

Công tác báo cáo do đó cũng cần chuyển dịch từ báo cáo tình hình hoạt động sang tập trung 
nhiều hơn vào tổng hợp, thu thập số liệu, làm dữ liệu đầu vào cho công tác phân tích, đánh 
giá, dự báo tình hình phát triển của lĩnh vực quản lý; từ đó đưa ra các quyết định phù hợp, góp 
phần phục vụ sự phát triển ngành, lĩnh vực. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ TT&TT, công tác báo cáo trong ngành TT&TT thời gian qua 
vẫn đang được thực hiện chủ yếu theo cách thức truyền thống, với nhiều tồn tại, bất cập. Các 
quy định về chế độ báo cáo còn thiếu đồng bộ, gây khó khăn, lúng túng trong việc tổng hợp, 
thông tin, số liệu. 

Vẫn còn tình trạng một số đơn vị yêu cầu báo cáo cùng một nội dung, có tình trạng báo cáo 
trùng lặp, dẫn đến công tác báo cáo chiếm quá nhiều thời gian làm việc, giảm năng suất, hiệu 
quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 



Vì thế, để đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả, loại bỏ các nội dung báo cáo trùng lặp không 
cần thiết, đồng thời tăng cường chất lượng tham mưu tổng hợp, thúc đẩy hoạt động phân tích 
dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa yêu cầu các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TT&TT quán triệt nguyên tắc và tập trung thực hiện một số 
nhiệm vụ. 

Cụ thể, về nguyên tắc chung, Bộ TT&TT yêu cầu, phải thống nhất bộ chỉ tiêu số liệu thống 
kê, khung mẫu báo cáo định kỳ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước trong 
ngành TT&TT xuyên suốt từ trung ương đến địa phương. 

Thống nhất các cơ quan đầu mối tổng hợp, lưu trữ, chia sẻ các thông tin báo cáo của ngành, 
đảm bảo các số liệu thống kê, báo cáo theo định kỳ chỉ cần cung cấp một lần cho một cơ quan 
đầu mối. 

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực hiện chế độ báo cáo, chuyển dần từ báo 
cáo bằng văn bản sang báo cáo điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu báo cáo của ngành TT&TT. 

Căn cứ vào các nội dung số liệu thống kê, báo cáo định kỳ, Văn phòng và các cơ quan, đơn vị 
chức năng thuộc Bộ TT&TT có trách nhiệm chia sẻ, khai thác thông tin báo cáo theo quy 
định, xây dựng các báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ TT&TT. 

Ngoài các số liệu thống kê, báo cáo theo định kỳ được thống nhất tại điểm 1 Mục 1 của Chỉ 
thị 63 và các báo cáo đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp ngành TT&TT chỉ có trách nhiệm báo cáo đột xuất khi có chỉ đạo của Lãnh 
đạo Bộ TT&TT. 

Xây dựng Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ TT&TT 

Cũng tại Chỉ thị 63 mới ban hành, Bộ TT&TT đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn 
vị thuộc Bộ; các Sở TT&TT và các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành TT&TT. 

Theo đó, một trong những nhiệm vụ Văn phòng Bộ TT&TT được giao là phối hợp với các 
Cục: Tin học hóa, Bưu điện Trung ương, An toàn thông tin và Trung tâm Thông tin cùng các 
đơn vị liên quan xây dựng Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Bộ TT&TT, hướng tới việc thu 
thập số liệu thống kê, báo cáo định kỳ theo hình thức trực tuyến. 

Trung tâm này sẽ kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của các đơn vị trong ngành, Hệ 
thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ 
TT&TT để chia sẻ, khai thác hiệu quả dữ liệu báo cáo trong công tác quản lý nhà nước, ra 
quyết định. 

Bộ TT&TT cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các Sở TT&TT phối hợp với Văn 
phòng Bộ trong việc thống nhất, xây dựng, rà soát trình Lãnh đạo Bộ ban hành, chỉnh sửa, bổ 
sung bộ tiêu chí thống kê, khung mẫu báo cáo định kỳ; thống nhất đầu mối tổng hợp, lưu trữ, 
chia sẻ các thông tin báo cáo của ngành TT&TT đối với từng loại dữ liệu khác nhau… 

Các tổ chức, doanh nghiệp trong ngành TT&TT phải thực hiện cập nhật nội dung số liệu 
thống kê, báo cáo định kỳ theo quy định.  

 

  



Nguồn: Báo Đồng Khởi 
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Trung tâm phục vụ hành chính công giải quyết hơn 51 ngàn hồ sơ các loại 

 

Các cá nhân, tổ chức giao dịch tại Trung tâm phục vụ hành chính công. 

Trong 8 tháng đầu năm 2020, Trung tâm phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 56.526 hồ sơ 
(HS) các loại. Trong đó, đa số là HS tiếp nhận trực tiếp (hơn 44,7 ngàn HS), còn lại là tiếp 
nhận trực tuyến và thông qua đường bưu điện. Các cơ quan chức năng đã giải quyết 
51.505/56.526 HS (đạt tỷ lệ 91,12%). 

Theo thống kê, số lượng HS tiếp nhận và được giải quyết ngày càng tăng, nhất là từ tháng 7-
2020 có Công an tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh tham gia giải quyết HS tại Trung tâm. 

Được biết, Trung tâm chính thức hoạt động từ ngày 6-5-2019 tại Tòa nhà làm việc Bưu điện 
tỉnh (Phường 3, TP. Bến Tre). Đến đầu tháng 5-2020, Trung tâm dời về trụ sở mới tại Tòa nhà 
làm việc các sở, ngành tỉnh (6 sở) số 126A, đường Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, TP. 
Bến Tre. 

Trung tâm hiện có 18 cơ quan chuyên môn, sở, ban ngành tỉnh phục vụ hành chính công theo 
yêu cầu của các cá nhân, tổ chức theo quy trình một cửa liên thông hiện đại. 

Tin, ảnh: H.Đức 

 


