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Phía sau những chuyến xe đêm đặc biệt của nhân viên bưu điện 

Là người vận chuyển tài liệu đến các bưu cục, anh luôn cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn 
cho các kiện hàng đặc biệt của mình. 

Những chuyến xe đặc biệt 

Lãnh trọn cơn mưa tầm tã, anh Trần Tấn Hòa (SN 1984), nhân viên vận chuyển thuộc Trung 
tâm Vận chuyển Kho vận miền Nam, công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện vẫn cười tươi 
trong chuyến giao hàng cuối cùng của ngày. Bởi, gió mưa, bão bùng đã là bạn đồng hành của 
anh từ khi anh trở thành nhân viên vận chuyển. 

 

Anh Trần Tấn Hòa trong một chuyến chuyển hàng đặc biệt của mình. 

Anh nói, công việc của anh là nhận và giao hàng hóa, công văn, tài liệu quan trọng đến các 
bưu cục. Vận chuyển các loại hàng hóa đặc biệt, anh dần quen với những chuyến xe đặc biệt. 
Nếu các tài xế khác chỉ chạy ban ngày, anh và đồng nghiệp phần lớn di chuyển vào ban đêm. 

Và, phía sau những chuyến xe xuyên đêm ấy là cả một sự hy sinh. Anh kể, anh lập gia đình 
sớm nên sớm trở thành cha của 2 đứa con nhỏ. Thế nhưng, vì công việc, thời gian anh dành 
cho con không được nhiều như những người làm việc trong ngành nghề khác. 

“Làm công việc này phải rất yêu nghề, yêu xe và được gia đình ủng hộ vì đi nhiều lắm. Ngày 
xưa, khi còn chạy trục Bắc - Nam, nhiều khi 2 tháng tôi không được gặp vợ con. Có tháng chỉ 
kịp về chơi với con 1 buổi lại phải đi. Có khi vừa trở về, có hàng lại quay đầu chạy tiếp”, anh 
Hòa chia sẻ. 



Di chuyển liên tục, hành trang anh mang theo trên những chuyến xe xuyên đêm là nỗi nhớ vợ 
con quay quắt. Khi không thể chiến thắng nỗi cô đơn, anh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ngắn 
ngủi giữa hành trình gọi điện về nhà chỉ để được nghe tiếng vợ con cho đỡ nhớ. 

Đó cũng là cách anh “trấn an” tinh thần người vợ chịu nhiều thiệt thòi của mình. Bởi, “cái 
nghề này rủi ro cao, có nhiều điều xảy đến mà mình không biết trước được”. Đặc biệt là 
những chuyến anh đi xuyên bão, lụt lội. 

Anh nhớ, trong một lần nhận nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa ra Hà Nội, xe rơi vào cung 
đường nước ngập mênh mông. Không để hàng hóa ẩm ướt, chậm tiến độ, anh không bỏ xe, 
đến nơi an toàn mà tìm cách tiếp tục di chuyển. 

Hay lần xe bị “chôn chân” cả ngày trên đèo tại Đà Lạt vì đường sạt lở, anh cũng linh động 
nhờ bưu cục bạn hỗ trợ đến nhận, chuyển hàng giúp. Anh cho rằng, có được sự giúp đỡ tận 
tình từ các bưu cục bạn trong những thời khắc khó khăn là do anh luôn đặt tiêu chí làm việc 
văn minh, lịch sự, đem nụ cười đến với khách hàng lên hàng đầu. 

Sẵn sàng hy sinh để đảm bảo an toàn cho hàng hóa 

Giải thích sự tận tụy trong quá trình hành nghề của mình, anh Hòa chia sẻ: “Tôi luôn nghĩ 
rằng mỗi gói hàng là một món quà, khách hàng là người nhận quà. Do đó, họ sẽ rất trông 
mong”. 

“Tôi cũng nghĩ mình vận chuyển hàng là đang đi giao quà. Thế nên, dù có thể từ chối nhưng 
mỗi khi được giao thêm nhiệm vụ, tôi vẫn nhận vì nghĩ rằng, mình cố gắng thêm một chút, 
món quà mình đang chuyển sẽ đến tay người nhận sớm hơn một chút. Đặt tâm thế như vậy, 
công việc sẽ hiệu quả hơn”, anh nói thêm. 

Anh cũng cho biết, điều anh luôn canh cánh trong mỗi chuyến đi là phải làm sao đảm bảo an 
toàn tuyệt đối cho hàng hóa của mình. Bởi, trong những kiện hàng anh vận chuyển có những 
túi chứa tài liệu đặc biệt quan trọng. 

 

Anh Trần Tấn Hòa trong một dịp được nhận khen thưởng. 

Anh kể: “Hầu như bây giờ, chuyến nào chúng tôi cũng phải chuyển các loại công văn của bộ, 
ngành đến các tỉnh và ngược lại. Đây là loại hàng đặc biệt, được ưu tiên số một. Mỗi khi vận 
chuyển, chúng tôi phải đặt tính an toàn của chúng lên hàng đầu”. 



Thế nên, dù trên xe có thùng đặc chủng để chứa các loại hàng này và được kiểm tra hết sức kỹ 
lưỡng trước khi xuất phát, trên đường đi, anh vẫn rất cẩn trọng. Một trong những lần như thế 
là khi anh cùng đồng nghiệp chuyển nhiều tấn công văn, tài liệu quan trọng từ TP.Cần Thơ ra 
Hà Nội. 

“Đó là chuyến đi đột xuất và trên xe chỉ toàn tài liệu đặc biệt. Để chuẩn bị, tôi được phép 
chọn xe mà tôi cho là an toàn nhất bởi chuyến đi rơi vào thời điểm đang có mưa bão. Sau đó, 
chiếc xe được chọn sẽ trải qua đợt kiểm tra tổng quát mức độ an toàn một lần nữa”, anh Hòa 
kể. 

Khi công đoạn kiểm tra xe hoàn tất, các kiện hàng được bộ phận chuyên biệt chất lên xe, dán 
niêm phong kỹ lưỡng. Thế nhưng lúc nhận xe, anh Hòa và đồng nghiệp vẫn cẩn trọng kiểm 
tra lại. Khi đã an tâm, cả hai mới khóa cửa, lên cabin đề máy xuất phát. 

“Chuyến đi đó, chúng tôi không dám dừng xe ăn cơm, nghỉ ngơi. Đói quá, chúng tôi chỉ dám 
tấp vào lề đường, một người nhảy xuống xe, mua vội hộp cơm, ổ bánh mì, chai nước rồi trèo 
lên cabin chạy tiếp. Hai anh em thay phiên nhau chạy ngày đêm ra đến Hà Nội chỉ hơn 30 
tiếng đồng hồ”, anh kể. 

Anh nói, anh phải đặt sự an toàn cho loại hàng này lên trên hết vì chỉ cần sai sót một chút có 
thể gây ra ảnh hưởng lớn đến nhiều vấn đề của xã hội. “Mỗi chuyến đi như thế, tôi ưu tiên 
tính an toàn của hàng hóa hơn cả bản thân. Bởi, dù rất nhỏ nhoi nhưng tôi luôn ý thức rằng, 
mình cũng là một mắt xích trong việc đảm bảo cho đường dây liên lạc, kết nối giữa các cơ 
quan Nhà nước với cấp cơ sở được liền mạch, xuyên suốt”, anh Hòa nói thêm. 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lái xe bưu chính, trong giai đoạn 2015 - 2020, anh 
Trần Tấn Hòa được Công đoàn Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen năm 2017 và 
năm 2018. 

Trong chương trình Thi đua “Lái xe giỏi - Giữ xe an toàn” dành cho đội ngũ lái xe thư, anh 
Hòa cũng đạt giải Nhì (năm 2017), Giải đặc biệt (năm 2018). Ngoài ra, anh đều đạt danh 
hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở hàng năm và được Giám đốc công ty tặng giấy khen. 
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Phát hành bộ tem "Ẩm thực Việt Nam" 

Nhân kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội và 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 
(10/10/1954 – 10/10/2020), Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem “Ẩm thực 
Việt Nam” giới thiệu các món ăn nổi tiếng, đặc trưng của ba miền. Đây là bộ tem đầu tiên 
trong seri 3 bộ tem phát hành các năm 2020, 2021, 2022. 

Bộ tem "Ẩm thực Việt Nam" phát hành năm 2020 gồm 4 mẫu, giới thiệu nhiều món ăn quen 
thuộc: Phở gà, nem cuốn, bún chả, bún thang, với các giá mặt là 4.000 đồng, 6.000 đồng và 
12.000 đồng. 

 

Phong bì ngày phát hành đầu tiên 

Với phong cách tả thực, các món ăn được tiếp cận dưới hai góc nhìn: Góc nhìn cận cảnh được 
thể hiện chi tiết bằng ánh sáng, màu sắc, nguyên liệu; góc nhìn tổng thể từ trên xuống thể hiện 
cách sắp đặt, trình bày món ăn. Nền tem được cách điệu hình ảnh phố cổ Hà Nội vẽ nét và 
hình ảnh lá chuối vừa mang tính trang trí, vừa là biểu tượng trong văn hóa ẩm thực của người 
Việt. 

Bộ tem có khổ 43x32mm, do các họa sĩ Tô Minh Trang và Phạm Trung Hà (Tổng công ty 
Bưu điện Việt Nam thiết kế); được cung ứng trên mạng bưu chính công cộng từ ngày 10-10-
2020 đến ngày 30-6-2022. 

Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi và ban tặng nhiều sản vật, trong đó có nhiều loại lương 
thực, thực phẩm, gia vị đặc biệt để tạo nên văn hóa ẩm thực độc đáo, đặc sắc của ba miền Bắc 
- Trung - Nam, góp phần làm phong phú cho ẩm thực Việt Nam. 

Mẫu tem mới được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành: 





 

GK (tổng hợp) 

 

  



Nguồn: MIC 

Ngày đăng: 12/10/2020 
Mục: Tin tức 

https://mic.gov.vn/Pages/TinTuc/145010/dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-Bo-Thong-tin-va-Truyen-
thong-lan-thu-IV.html 

Đại hội thi đua yêu nước Bộ Thông tin và Truyền thông lần thứ IV 

Chiều 12/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Đại hội thi đua yêu 
nước lần thứ IV (giai đoạn 2020-2025). Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường 
trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại 
hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng 
Bộ TT&TT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen 
thưởng Bộ TT&TT. 

Tham dự Đại hội còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, Phó Chủ 
tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật; Phó Bí thư Đảng uỷ khối các cơ 
quan Trung ương Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Phạm 
Đức Toàn, đại diện Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, 
đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Uỷ ban Quản lý vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp, đại diện các Sở TT&TT và đại diện các doanh nghiệp trực thuộc 
Bộ TT&TT. 

Ngành TT&TT phải nhận lãnh trách nhiệm tham mưu định hướng chiến lược cho đất 
nước trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng CNTT-TT 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu 
dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả tích cực đã đạt được từ các phong trào thi đua 
yêu nước của ngành TT&TT trong 5 năm qua. Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao các phong 
trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT được tổ chức sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, từng 
bước đổi mới nội dung và hình thức, bám sát thực tiễn gắn với việc “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tich Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-
CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đây thực sự là động lực cổ vũ, động viên cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành. 

  

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội 



Để phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành động lực, 
góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của toàn Ngành trong thời gian tới, Phó Thủ 
tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chỉ đạo ngành TT&TT cần tập trung thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:  

Chính phủ sẽ phát triển hạ tầng kỹ thuật số, CNTT-TT nhằm đưa kinh tế số chiếm 20% GDP 
của cả nước vào năm 2025. Ngành TT&TT phải nhận lãnh trách nhiệm tham mưu định hướng 
chiến lược cho đất nước trong lĩnh vực phát triển và ứng dụng CNTT-TT; hoạch định chính 
sách phù hợp để huy động tối đa nguồn nhân lực và nguồn tài chính trong nước và quốc tế để 
đảm bảo hạ tầng thông tin tiên tiến nhất đáp ứng mọi nhu cầu phát triển cách mạng công 
nghiệp 4.0. 

Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 
của Ngành, trong đó tập trung phát triển hạ tầng bưu chính theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi 
số trong bưu chính; chuyển dịch hạ tầng viễn thông sang hạ tầng CNTT-TT để thúc đẩy 
chuyển đổi số; đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển dịch từ Chính phủ điện tử tiến tới Chính 
phủ số; đảm bảo an toàn, an ninh mạng đặc biệt trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp 
và các sự kiện quan trọng của đất nước. 

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đề nghị Bộ TT&TT cần đẩy nhanh tiến độ xây 
dựng hạ tầng mạng 5G, sớm phê duyệt quy hoạch Trung tâm Dữ liệu quốc gia - một trụ cột 
không thể thiếu của CMCN 4.0 nhằm chủ động quản lý hiệu quả các hoạt động diễn ra trên 
mạng thông tin, không để thất thoát tài nguyên số quốc gia, kiểm soát an ninh mạng một cách 
hiệu quả, ngăn chặn các thông tin độc hại, chống thất thu thuế từ các hoạt động thương mại 
trên mạng; Tổ chức thực hiện Đề án chuyển đổi số quốc gia và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 
14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp (DN) công nghệ số Việt 
Nam; Tập trung phát triển các DN khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số tại địa phương; Tiếp 
tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ DN giải quyết các khó khăn trong nghiên cứu, thiết kế, chế 
tạo, sản xuất các sản phẩm, giải pháp công nghệ thương hiệu Việt Nam; phát triển nguồn nhân 
lực thích ứng với yêu cầu cuộc CMCN lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia... 

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo Bộ TT&TT cần tăng cường công tác 
quản lý nhà nước về báo chí truyền thông; Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ để 
phân tích, nắm bắt kịp thời nhịp đập hơi thở cuộc sống, tâm tư đời sống xã hội, để tham mưu 
cho Đảng và Nhà nước điều chỉnh đường lối chính sách phù hợp với nguyện vọng chính đáng 
của đại đa số người dân; hạn chế những sản phẩm độc hại lan truyền trên mạng xã hội. 

Đặc biệt, Bộ TTT&TT cần chú trọng khen thưởng đột xuất nhất là khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có thành tích mang tính đột phá, tích cực ứng dụng công nghệ 4.0, đam mê nghiên cứu, 
sáng tạo để phát triển các sản phẩm, mô hình dịch vụ kinh doanh mới, đưa CNTT vào các 
ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội và phục vụ chuyển đổi số quốc gia, Phó Thủ tướng 
thường trực nhấn mạnh. 

Thi đua là tạo ra giá trị cho đất nước phát triển. Thi đua là để mỗi cá nhân khám phá và 
phát triển năng lực bản thân 

Tiếp thu chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Bộ trưởng 
Nguyễn Mạnh Hùng cam kết trong giai đoạn tới phong trào thi đua của Bộ sẽ có nhiều điểm 
mới, bám sát những nhiệm vụ trọng tâm mà Phó Thủ tướng đã đề cập. Bộ trưởng bày tỏ sự 
cảm ơn những tình cảm Phó Thủ tướng thường trực dành cho Bộ TT&TT và Đại hội thi đua 
của Bộ hôm nay. 



 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Thi đua là để tạo ra giá trị cho đất nước phát triển" 

Cũng tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, việc thực hiện tốt phong trào thi 
đua khen thưởng trong những năm qua đã tạo ra không khí thi đua sôi nổi, là động lực cho 
toàn ngành TT&TT hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Thông qua các phong trào 
thi dua yêu nước đã xuất hiện những tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho ý chí vươn 
lên, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, ý chí quyết tâm và sức sáng tạo trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân đã nhận được khen thưởng của Nhà nước, Chính 
phủ, thực sự là những tấm gương tiêu biểu để cán bộ CCVC và người lao động của toàn 
Ngành học tập và noi theo 

Về đổi mới công tác thi đua khen thưởng của Bộ, Bộ trưởng nhấn mạnh cần tập trung chú ý 
những vấn đề sau: 

Việc 5 năm hãy làm 1 năm 

Thi đua phải lấy tinh thần yêu nước làm gốc, yêu nước tức là góp phần mình làm cho Việt 
Nam phát triển thịnh vượng vào năm 2045. Yêu nước là dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Yêu 
nước là phát triển và quản lý tốt báo chí xuất bản. Yêu nước phải đặt mục tiêu cao, tìm ra giải 
pháp đột phá. Việc 5 năm hãy làm 1 năm, chỉ có như vậy mới có phong trào thi đua sôi nổi và 
tạo ra những  giá trị lớn lao. 

Việc vĩ đại tạo nên người vĩ đại 

Công việc hàng ngày của mỗi người chính là nền tảng của thi đua. Ngày nay, mỗi người đều 
có thể tiếp cận kho tri thức của nhân loại, có thể lập nhóm làm việc với bất kỳ ai, ở bất kỳ 
đâu, vì vậy sức mạnh của mỗi cá nhân là vô cùng to lớn. Hãy giao việc lớn cho nhóm nhỏ, 
hãy giao việc lớn cho mỗi cá nhân. Việc càng lớn, càng thách thức, cơ hội xuất hiện nhân tài 
càng lớn.  

Thi đua là để tạo ra giá trị 

Thi đua phải có mục tiêu, tiêu chí rõ ràng, tạo ra giá trị và giá trị tăng thêm. Thi đua phải có 
kế hoạch tỉ mỉ do các nhóm nhỏ và cá nhân góp phần xây dựng nên từ chính công việc hàng 
ngày, tự thấu hiểu mục tiêu và biết làm thế nào đạt được mục tiêu đó, tự nguyện tự giác thực 
hiện hàng ngày. Tuyệt đối tránh sự chung chung, áp đặt, cào bằng. 

Việc là gốc của thi đua 

Có việc thì mới có thi đua. Việc không đến mức phải thi đua thì không có thi đua. Lãnh đạo 
các cấp phải nghĩ ra việc, làm những việc có tầm nhìn đúng, khác biệt và đột phá, tạo ra nhiều 



giá trị cho ngành, cho nhân dân, cho xã hội, cho đất nước. Đây chính tiền đề cho thi đua yêu 
nước. 

Thi đua là toàn dân, thi đua là để phát triển từng cá nhân 

Phong trào thi đua cần liên tục đổi mới, sáng tạo để khích lệ tinh thần thi đua trong tất cả các 
cơ quan, đơn vị, nhất là trong mỗi người. Thi đua phải huy động được sự tham gia thực chất 
của toàn dân, bất kỳ ai trong đơn vị dù làm công việc gì, chức danh nhiệm vụ ra sao đều được 
tham gia thi đua. Thi đua trước hết là vì con người, là cách tốt nhất để mỗi người hoàn thiện 
chính bản thân mình, được động viên khích lệ, được nâng đỡ, ghi nhận, biểu dương thành tích 
thành quả. 

Thi đua là để tìm ra và nhân lên giá trị 

Thi đua phải luôn gắn liền với tổng kết, đánh giá, nhân rộng. Sau các phong trào thi đua, mỗi 
đơn vị, mỗi người phải rút ra những bài học kinh nghiệm cho mình từ đồng nghiệp, từ đơn vị 
bạn. Mục tiêu cuối cùng của thi đua là tạo ra giá trị cho đất nước phát triển, thông qua đó để 
mỗi cá nhân phát triển bản thân mình. Giá trị luôn cần được nhân lên thì đất nước mới phát 
triển nhanh chóng. Cá nhân mới nhanh khám phá và hoàn thiện bản thân. 

Người đứng đầu ngành TT&TT nhận định, thế giới ngày càng trở nên khắc nghiệt, trung bình 
có nghĩa là chết, khá hay thậm chí tốt cũng không thay đổi được thứ hạng. Chỉ có xuất sắc 
mới bứt phá vươn lên và thay đổi được thứ hạng. Bởi vậy thi đua là để tiến tới sự xuất sắc và 
chỉ có khát vọng xuất sắc, mục tiêu xuất sắc thì mới cần đến thi đua. Mỗi sáng thức dậy hãy 
nhìn thế giới khác đi, hãy suy nghĩ khác đi, hãy đặt mục tiêu cao hơn năng lực của mình, vì 
thế chúng ta sẽ tìm ra các giải pháp độc đáo. 

Sau Đại hội này, mỗi chúng ta sẽ thi đua với chính mình, nghiêm túc hơn và khác đi ngay cả 
với chính mình. Tốt hơn và khác đi mỗi ngày để tạo ra giá trị cho đơn vị mình, cho ngành 
mình, cho đất nước mình phát triển nhanh và bền vững, để khát vọng Việt Nam trở thành 
nước phát triển và có thu nhập cao vào năm 2045 sẽ trở thành hiện thực. Và qua đó, mỗi 
chúng ta sẽ khám phá ra chính bản thân mình. Hãy làm công việc hàng ngày với một tình yêu 
lớn. 

Cũng tại Đại hội, Thứ trưởng Phan Tâm đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và 
công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua yêu nước giai 
đoạn 2020-2025.  

Tại Đại hội, 20 tập thể và 41 cá nhân thuộc Bộ đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ TT&TT vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Bộ TT&TT 
giai đoạn 2015-2020. 



 

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Phan Tâm trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ TT&TT cho 20 tập thể thuộc Bộ vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua yêu nước Bộ TT&TT giai đoạn 2015-2020. 

 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo và Thứ trưởng Phan Tâm trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ TT&TT cho các cá nhân vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu 

nước Bộ TT&TT giai đoạn 2015-2020. 



 

Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo và Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn trao tặng Bằng khen của Bộ 
trưởng Bộ TT&TT cho các cá nhân vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi 

đua yêu nước Bộ TT&TT giai đoạn 2015-2020. 

 
DANH SÁCH 20 TẬP THỂ VÀ 41 CÁ NHÂN 

ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA 
YÊU NƯỚC BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 

I. Tập thể 
TT   
1 Cục An toàn thông tin 
2 Cục Tin học hóa 
3 Báo VietNamNet 
4 Vụ Bưu chính 
5 Cục Bưu điện Trung ương 
6 Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam 
7 Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 
8 Vụ Công nghệ thông tin 
9 Văn phòng Bộ 
10 Cục Báo chí 
11 Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông 
12 Cục Xuất bản, In và Phát hành 
13 Vụ Thi đua - Khen thưởng 
14 Vụ Kế hoạch - Tài chính 
15 Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông 
16 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông 
17 Cục Tần số vô tuyến điện 
18 Cục Thông tin cơ sở 
19 Trung tâm Internet Việt Nam 
20 Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC 
 



II. Cá nhân 

TT              
Họ 
và  tên                                  

Chức danh, đơn vị công tác 

1 Ông Đỗ Xuân Bình Chuyên viên chính Vụ Khoa học và Công nghệ 
2 Ông Trương Hữu Chung Chuyên viên chính Vụ Công nghệ thông tin 
3 Bà Vũ Thu Thủy Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính 
4 Bà Nguyễn Thị Đàm Liên Chuyên viên chính Vụ Pháp chế 
5 Ông Nguyễn Khánh Bảo Chuyên viên chính Vụ Quản lý doanh nghiệp 
6 Ông Nguyễn Quý Quyền Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế 
7 Bà Vũ Thị Là Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ 
8 Bà Hà Hoàng Quyên Chuyên viên chính Vụ Thi đua - Khen thưởng 

9 Ông Đặng Huy Hoàng 
Chuyên viên Phòng Quy hoạch và Phát triển, Cục An 
toàn thông tin 

10 Ông Phạm Thái Sơn 
Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kỹ thuật Nghiệp 
vụ, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng 
quốc gia, Cục An toàn thông tin 

11 Ông Vũ Ngọc Dương Chuyên viên Văn phòng Cục Viễn thông 

12 Bà Lê Thị Thanh Hoa 
Chuyên viên chính Phòng Cấp phép và Thị trường, 
Cục Viễn thông 

13 Ông Bùi Hà Long 
Phó Trưởng phòng Chính sách và Quy hoạch tần số, 
Cục Tần số Vô tuyến điện 

14 Ông Vũ Sơn Tùng 
Chuyên viên Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu 
vực I, Cục Tần số Vô tuyến điện 

15 Ông Trần Hải Nam 
Chuyên viên chính Phòng Chính sách và Nghiệp vụ, 
Cục Bưu điện Trung ương 

16 Ông Phạm Đức Kiên 
Trung tâm Bưu chính, Bưu điện CP16, Cục Bưu điện 
Trung ương 

17 Ông Lê Quang Tự Do 
Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và 
thông tin điện tử 

18 Bà Trần Bích Diệp 
Chuyên viên Phòng Chính sách và Hợp tác quốc tế, 
Cục Thông tin Đối ngoại 

19 Bà Lê Hương Giang Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở 

20 Ông Phạm Trung Thông 
Trưởng phòng Quản lý In, Cục Xuất bản, In và Phát 
hành 

21 Ông Nguyễn Văn Hiếu Phó Cục trưởng Cục Báo chí 
22 Ông Đỗ Công Anh Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa 
23 Bà Lê Thu Hiền Chánh Văn phòng Cục Tin học hóa 

24 Ông Trần Minh Tuấn 
Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Thông tin và 
Truyền thông 

25 Ông Trần Cảnh Toàn 
Phó Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Internet Việt 
Nam 

26 Bà Nguyễn Thị Lê 
Phó Trưởng ban phụ trách Ban Biên tập sách Chính 
trị - Kinh tế - Xã hội, Nhà Xuất bản Thông tin và 
Truyền thông 

27 Bà Chu Thị Thắm 
Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiên cứu phát 
triển dịch vụ, Viện Công nghiệp phần mềm và Nội 
dung số Việt Nam 



28 Bà Lê Thị Hằng 
Trưởng Bộ môn Truyền thông đa phương tiện, Học 
viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

29 Ông Nguyễn Đức Hoàng 

Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển ứng dụng đa 
phương tiện, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông CDIT, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 
thông 

30 Bà Nguyễn Lan Phương Biên tập viên Tạp chí Thông tin và Truyền thông 

31 Ông Đinh Đức Thiện 
Hiệu trưởng Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản 
lý Thông tin và Truyền thông 

32 Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang Phóng viên Ban Đời sống, Báo VietNamNet 

33 Ông Đỗ Tiến Thắng 
Trưởng phòng Cổng Thông tin điện tử Bộ, Trung 
tâm Thông tin 

34 Bà Trần Thị Anh Thư 
Phó Trưởng ban Kế hoạch - Nghiệp vụ, Quỹ Dịch vụ 
viễn thông công ích Việt Nam 

35 Bà Nguyễn Thị Lụa 
Chuyên viên chính Phòng Hành chính - Tổng hợp, 
Ban Quản lý chương trình cung cấp dịch vụ viễn 
thông công ích 

36 Ông Nguyễn Đức Nhật 
Giám đốc Bưu điện huyện Krông Pắk, Bưu điện tỉnh 
Đắk Lắk 

37 Bà Hoàng Thị Thanh Nga 
Giao dịch viên, Bưu điện huyện Hoài Ân, Bưu điện 
tỉnh Bình Định 

38 Ông Lại Thành Luân 
Nhân viên Bưu tá, Trung tâm Khai thác Vận chuyển, 
Bưu điện tỉnh Bạc Liêu 

39 Bà Lò Thị Giang 
Trưởng Bưu điện Văn hóa xã Chà Cang, Bưu điện 
huyện Nậm Bồ, Bưu điện tỉnh Điện Biên 

40 Ông Trần Tấn Hòa 
Nhân viên Vận chuyển, Trung tâm Vận chuyển Kho 
vận miền Nam, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu 
điện 

41 Ông Lương Thanh Tùng 
Trưởng phòng Dự án, Công ty VTC Dịch vụ truyền 
hình số, Tổng Công ty truyền thông đa phương tiện 

  
Giang Phạm, Ảnh: Thảo Anh 

  



Nguồn: CTT Hà Tĩnh 

Ngày đăng: 12/10/2020 
Mục: Tin tức 

Hà Tĩnh xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển 

Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp - tinh thần Nghị quyết 01-NQ/ĐUK 
ngày 10/10/2016 của Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) Hà Tĩnh đã 
trở thành “kim chỉ nam” định hướng quá trình xây dựng, phát triển CCQ&DN trên địa 
bàn. 

Nghị quyết “dẫn đường” cơ quan, doanh nghiệp phát triển 

Ngày 10/10/2016, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (tên gọi trước khi sáp nhập thành Đảng ủy Khối 
CCQ&DN tỉnh) ban hành Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về “Xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. 

Trước đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (tên gọi trước khi sáp nhập) cũng ban hành Chỉ thị 
số 01-CT/ĐUK ngày 10/3/2016 về xây dựng văn hóa DN, văn hóa doanh nhân. 

 

Với thái độ làm việc niềm nở, tận tình, nhân viên Bưu điện tỉnh luôn mang đến sự hài lòng cho 
khách hàng. 

Các nghị quyết, chỉ thị đều xác định nhiệm vụ cốt lõi là: đảm bảo môi trường làm việc khoa 
học, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghề nghiệp; đẩy mạnh 
cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của CCQ&DN, góp phần 
quan trọng xây dựng đô thị văn minh. 

Đặc biệt, ngay sau khi thực hiện sáp nhập (Đảng bộ Khối CCQ tỉnh với Đảng bộ Khối DN tỉnh) 
thành Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh vào đầu năm 2019, trên cơ sở các chỉ thị, nghị quyết đã ban 
hành, Đảng ủy khối tiếp tục quán triệt, hướng dẫn, giám sát chặt chẽ, cụ thể các nội dung, yêu 
cầu CCQ&DN lên kế hoạch thực hiện chi tiết, bài bản. 

Để thúc đẩy phong trào, Đảng ủy khối cũng ban hành Kế hoạch số 12-KH/ĐUK ngày 
21/10/2019 về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động Đảng bộ khối thi đua thực hiện văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp” 
giai đoạn 2019 - 2025. 

Thực hiện chặt chẽ các nội dung trên, đến nay, các cơ quan hành chính của tỉnh đã có môi 
trường làm việc thân thiện, dân chủ, minh bạch, góp phần xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan 
vững mạnh. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên, 



hầu hết có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ. 

Văn hóa công sở cũng góp phần thúc đẩy hiệu quả công tác CCHC. Qua đó, góp phần không 
nhỏ đưa công tác CCHC của tỉnh trong giai đoạn 2015-2020 chuyển biến tích cực. Chỉ số 
CCHC Hà Tĩnh năm 2019 được xếp thứ 12/63 tỉnh, thành; 4 năm liên tục xếp thứ nhất các tỉnh 
trong khu vực Bắc Trung Bộ.. 

Bên cạnh đó, văn hóa DN cũng được hình thành và phát triển. Nhiều DN trong tỉnh đã xây dựng 
được các giá trị văn hóa cốt lõi, các quy tắc, phong cách quản lý, phương thức kinh doanh 
hướng đến sự phát triển bền vững. Đến nay, số cơ quan, DN thuộc Đảng bộ khối đạt chuẩn văn 
hóa trên 85%. Kết quả này góp phần quan trọng vào việc đưa TP Hà Tĩnh đạt đô thị loại II vào 
năm 2019. 

Thúc đẩy văn hóa công sở, doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập 

Thời gian tới, với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và tác động của 
mặt trái kinh tế thị trường, đòi hỏi các nội dung xây dựng văn hóa công sở, văn hóa DN càng 
cần đẩy mạnh, đi vào chiều sâu hơn nữa. 

Để đạt được kết quả đó, nội dung này luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các 
cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền và sự tham gia tuyên truyền, vận động, 
giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, 
thường xuyên, lâu dài gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong 
sạch, vững mạnh. 

Từ đó, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng về đạo đức, chú trọng đào tạo, bồi 
dưỡng về văn hóa công sở theo chuẩn mực đạo đức của ngành, của đơn vị và đạo đức xã hội, để 
mỗi cán bộ, công chức thực sự là “công bộc” của dân. 

Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ đối với 
cán bộ, công chức; kịp thời loại bỏ những cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ, tham 
nhũng, biến chất, cơ hội. Đề cao vai trò giám sát của Nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân 
làm “thước đo” cán bộ và hiệu quả CCHC. 

Đồng thời, chỉ đạo ban hành và tổ chức thực hiện tốt hệ thống các quy chế, quy định nội bộ về 
thực hiện CCHC, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa DN. Đưa nội dung CCHC, xây dựng cơ 
quan, DN đạt chuẩn văn hóa là một trong những nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và 
các đoàn thể; coi đây là một tiêu chí thi đua trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. 

Đối với DN, cần xác định rõ văn hóa DN là tài sản vô hình có ý nghĩa quan trọng để phát triển 
bền vững, nhất là trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Theo đó, cần nâng cao trình độ và năng lực 
lãnh đạo của chủ DN; quá trình xây dựng văn hóa DN cần gắn với nền văn hóa truyền thống của 
dân tộc; biết chọn lọc những giá trị văn hóa tốt đẹp từ các tổ chức khác; tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương trong tổ chức; tạo môi trường thúc đẩy người lao động sáng tạo trong sản xuất; đưa các 
hoạt động của DN đi vào khuôn khổ, phù hợp với các quy định của pháp luật nói chung và của 
hiệp hội, ngành nghề nói riêng... 

Thực hiện các nhiệm vụ trên cũng chính là triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
Khối CCQ&DN Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời góp phần thực hiện mũi 
đột phá về công tác cán bộ và CCHC mà Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 
XVIII trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định. 

 

  



Nguồn: Lào Cai TV 

Ngày đăng: 13/10/2020 
Mục: Chính trị - Xã hội 

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 
2/11 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành 
chính cho người dân doanh nghiệp, bắt đầu từ ngày 2/11, Trung tâm phục vụ hành 
chính công của tỉnh sẽ chính thức đi vào hoạt động. 

 

Theo kế hoạch, ngày 14/10, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ khai trương trung tâm. 

Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành 
chính, tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải 
quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thực hiện thu phí, lệ 
phí nếu có theo quy định; hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích; tiếp nhận, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, 
kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân… Tại trung tâm sẽ có 24 cơ quan, đơn vị 
thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. 

Trung tâm phục vụ hành chính công chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần xây dựng nền 
hành chính minh bạch, phục vụ chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính Nhà nước.  

Theo kế hoạch, ngày 14/10, UBND tỉnh sẽ tổ chức lễ khai trương trung tâm. Thời gian vận 
hành thử nghiệm các hệ thống kỹ thuật, phần mềm quản lý, quy trình giải quyết thủ tục hành 
chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công là trong vòng 15 ngày bắt đầu từ ngày 15/10 và 
chính thức đi vào hoạt động vào ngày 2/11. 

Trung tâm phục vụ hành chính công nằm tên đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, 
thành phố Lào Cai (nẳm ở vị trí giữa trụ sở khối 6 và trụ sở khối 7)./. 

Vinh Quang – Xuân Anh 

 

  



Nguồn: Báo Nam Định 

Ngày đăng: 13/10/2020 
Mục: Tin tức 

Sở Thông tin và Truyền thông nâng cao chất lượng cải cách hành chính 

Với 3/7 chỉ số thành phần đạt điểm tuyệt đối, 1 chỉ số thành phần tăng so với năm 2018, Sở 
Thông tin và Truyền thông (TT và TT) đã vươn lên vị trí thứ 8 trong khối các sở, ngành về 
chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 và trở thành điểm sáng trong công tác 
CCHC trên địa bàn. 

 

Cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thủ tục hành chính 
cho người dân. 

Năm 2019, chỉ số CCHC của Sở TT và TT đạt 63,58/70 điểm, cao hơn bình quân chung khối 
các sở, ngành của tỉnh 0,73%. Tuy nhiên, bên cạnh những chỉ số đạt điểm tuyệt đối, vẫn còn 3 
chỉ số thành phần giảm so với năm 2018 gồm: công tác chỉ đạo điều hành CCHC; cải cách tổ 
chức bộ máy hành chính Nhà nước và cải cách tài chính công. Lãnh đạo Sở TT và TT đã rà 
soát phân tích chỉ rõ nguyên nhân của việc tăng, giảm tổng số điểm về CCHC. Trong đó, 
nguyên nhân chính do Sở không có sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp 
bộ, ban, ngành, tỉnh; có 5/9 nhiệm vụ UBND tỉnh giao tuy hoàn thành nhưng chưa đảm bảo 
về mặt thời gian; tỷ lệ thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ 
trong năm còn thấp; tỷ lệ thủ tục hành chính đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết 
quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính chưa cao; số lượng cán bộ lãnh đạo cấp phòng còn cao 
hơn số lượng chuyên viên không giữ chức vụ lãnh đạo; việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ 
thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001 đạt điểm số thấp... Trên cơ sở đó, Sở TT 
và TT đặt mục tiêu cho công tác CCHC là giữ vững các chỉ số thành phần đạt điểm tuyệt đối, 
đồng thời tập trung cao chỉ đạo để tăng điểm một số tiêu chí thành phần bị giảm điểm hoặc 
chưa đạt điểm tuyệt đối của năm 2019. Phấn đấu giữ vị trí trong nhóm I - nhóm có chỉ số 
CCHC đạt trên 90%, chỉ số CCHC năm 2020 đạt từ 93% trở lên. Để giữ điểm cho các chỉ số 
đạt tuyệt đối, Sở TT và TT tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp rà soát các thủ tục hành 
chính trên các lĩnh vực quản lý nhằm đảm bảo sự thống nhất, công khai, minh bạch, tạo điều 
kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch; nâng cao lòng tin của nhân dân trong giải 
quyết công việc; tích cực phòng, chống quan liêu, tham nhũng, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, 
trình độ công tác, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, tiến tới xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức “công tâm, thạo việc”. Giám đốc Sở đã quyết liệt yêu cầu thực hiện nghiêm việc đề 
cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, 
đạo đức công vụ, nhất là các cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành 



chính; khuyến khích cán bộ, công chức phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để hợp lý hóa quá 
trình làm việc, tiết kiệm tối đa thời gian, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ công việc chuyên 
môn cũng như phục vụ người dân. Đối với chỉ số cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà 
nước, Sở bố trí sắp xếp cán bộ công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm; thực hiện các 
quy định về quản lý, luân chuyển, quy hoạch. Tiếp tục đào tạo và đào tạo lại nhằm xây dựng 
đội ngũ công chức chuyên nghiệp, có phẩm chất, trình độ để tham mưu, xây dựng chính sách 
và thi hành công vụ. Nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, công chức gắn với thi đua 
khen thưởng thường xuyên, đột xuất. Sở cũng sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ công chức làm 
nhiệm vụ ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
của tỉnh. Trong quý III-2020, Sở cử 1 cán bộ đi học lớp cao cấp lý luận chính trị; 2 viên chức 
đi học lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên; 15 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham 
gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ do các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, Trung ương 
tổ chức. Trong công tác tài chính công, Sở tập trung chỉ đạo thực hiện cân đối, tiết kiệm chi 
tiêu, quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật kinh phí các chương trình, dự 
án, đề án do Sở thực hiện. Thường xuyên rà soát, công bố các thủ tục hành chính thực hiện 
theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, tạo điều 
kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu, giám sát, đánh giá và phản ánh về 
việc thực hiện các thủ tục hành chính cũng như đẩy nhanh cung cấp dịch vụ hành chính công 
mức độ 3, 4. Phối hợp với Bưu điện tỉnh bàn giải pháp thúc đẩy tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục triển khai các ứng 
dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chỉ đạo điều hành của cơ quan, quản lý hồ sơ công 
việc và giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng và thực hiện các quy trình nội bộ theo hệ 
thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, đảm bảo phủ kín các thủ tục hành chính 
theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 5-3-2014 của Thủ tướng Chính phủ.  

Với sự vào cuộc tích cực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, công tác 
CCHC ở Sở TT và TT tiếp tục chuyển biến đáng kể; quyết tâm thực hiện tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100% hồ sơ đúng quy trình; thời gian giải quyết rút 
ngắn 50% so với quy định./. 

Bài và ảnh: Nguyễn Hương 

 

 


