
Tác phẩm dự thi Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2018 

Thể loại: Chương trình phát thanh trực tiếp 

Đề cương kịch bản: 

ĐỒNG THÁP NỖ LỰC HƯỚNG ĐẾN CHÍNH QUYỀN THÂN 

THIỆN, PHỤC VỤ 

Chỉ đạo nội dung: Ngọc Diệp 

Tổ chức sản xuất: Trần Khanh 

Đạo diễn:  

Kịch bản: Trọng Hưởng 

MC: Trọng Hưởng – Hồng Lê 

Kỹ thuật: 

Thư ký:  

Thời lượng chương trình: 30 phút 

Thời gian thực hiện: 17h – 17h30 

Nội dung chính:  

Những năm qua, công tác cải cách hành chính tại tỉnh Đồng Tháp đạt được 

nhiều kết quả nổi bật, thể hiện được quyết tâm của chính quyền Đồng Tháp hướng 

đến mục tiêu xây dựng bộ máy chính quyền thân thiện, phục vụ người dân. Điều 

này được thể hiện thông qua các chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (PAR 

Index), Đồng Tháp xếp hạng 07/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đứng 

hạng nhất Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng Tháp cũng là tỉnh đầu tiên ở 

Tây Nam Bộ ra mắt Trung tâm hành chính công. 

 Đồng Tháp còn là địa phương 9 năm liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu bảng 

xếp hạng chỉ số nămg lực cạnh tranh cấp tỉnh. Nhiều mô hình hay, tạo thuận lợi 

cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính được các địa phương triển 

khai đã góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, 

phục vụ người dân của tỉnh Đồng Tháp như: “hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả tại nhà”; “Nụ cười công sở”; “6 biết”, giải quyết thủ tục hành 

chính lưu động; thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân với công chức... 



 

STT NỘI DUNG 
THỜI 

LƯỢNG 

1 Cầu trực tiếp: Trung tâm hành chính công – Đầu mối tiếp 

nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của 16 Sở 

5 phút 

2 Cầu trực tiếp: Đồng hành cùng mô hình “hẹn giờ hướng dẫn 

kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà” của Trung tâm 

hành chính công 

5 phút 

3 Phóng sự: Cà phê doanh nhân – Trực tiếp giải quyết vướng 

mắc cho doanh nghiệp 

4 phút 

4 Khách mời phòng thu: Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh 

Hoan. Trao đổi về những nỗ lực của Đồng Tháp trong xây 

dựng chính quyền thân thiện, phục vụ người dân 

10 phút 

 


