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Mục: Tin tức    

 

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh - Bưu điện tỉnh: Ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

Sáng ngày 28/11/2018, Cục Thi hành án Dân sự (THADS) tỉnh phối hợp với Bưu điện 
tỉnh tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển 
phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực THADS qua dịch vụ bưu 
điện. 

 

Theo thỏa thuận hợp tác, việc tiếp nhận hồ sơ, nhận trả kết quả giải quyết TTHC được thực 
hiện tại các điểm phục vụ của Bưu điện tỉnh và các cơ quan thuộc Hệ thống cơ quan 
THADS tỉnh theo yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp, người dân. Việc chuyển phát hồ sơ và 
kết quả giải quyết TTHC phải đảm bảo an toàn, bí mật, chính xác, nguyên vẹn hồ sơ, đúng 
thời gian theo quy định, tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho cơ quan giải quyết TTHC. Mọi 
thông tin mà một bên cung cấp cho bên kia theo Biên bản hợp tác là bí mật và thuộc quyền 
sở hữu của bên cung cấp thông tin, các bên chỉ sử dụng thông tin có được phục vụ các mục 
đích của Biên bản hợp tác... 

Bưu điện tỉnh sẽ cung ứng dịch vụ và phối hợp với Cục THADS tỉnh tiếp nhận hồ sơ giải 
quyết TTHC từ tổ chức, doanh nghiệp, người dân chuyển cho các cơ quan thuộc Hệ thống 
tổ chức THADS; nhận kết quả giải quyết TTHC từ các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức 
THADS chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết TTHC giữa các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chức THADS với tổ chức, doanh nghiệp 
người dân và ngược lại; triển khai phần mềm kết nối trực tuyến với hệ thống Tổng cục 
THADS để trao đổi thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân 
kiểm soát tốt hơn tình hình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Ngoài ra, hai bên sẽ thực hiện một 
số dịch vụ bưu chính khác, bao gồm: Chuyển phát các công văn, tài liệu từ cơ quan thuộc 
Hệ thống tổ chức THADS đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân trên phạm vi toàn quốc; 
phối hợp xây dựng, triển khai chương trình truyền thông nhằm tuyên truyền pháp luật về thi 
hành án hành chính và hoạt động có liên quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Hệ thống tổ 



chức THADS trên cơ sở khai thác thế mạnh về mạng lưới, các lợi thế khác của Bưu điện 
Việt Nam; chuyển phát một số nội dung được pháp luật THADS quy định được thực hiện 
thông qua dịch vụ bưu chính; sử dụng lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường 
hiệu quả công tác quản lý, điều hành, cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới hệ thống 
khách hàng và đối tác khác của mỗi bên. 

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục THADS tỉnh và Bưu điện tỉnh thuộc chương trình 
triển khai hợp tác thực hiện Thỏa thuận khung giữa Tổng cục THADS và Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc ký 
kết thỏa thuận nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả, tận dụng mạng lưới bưu chính công cộng 
sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của tổ chức, cá nhân, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; thực hiện cải cách TTHC, đánh giá Chỉ số cải 
cách hành chính, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ 
chức, cá nhân và doanh nghiệp đến giải quyết TTHC; phát huy tối đa thế mạnh, huy động 
nguồn lực tổng hợp hỗ trợ nhau thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm nâng 
cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, góp phần mang lại lợi ích chung của xã hội... 

 



 

Nguồn: Báo Đồng Tháp       

Ngày đăng: 28/11/2018 
Mục: Tin tức   

Phối hợp quản lý tốt việc thí điểm chuyển giao Bưu điện thực hiện nhiệm vụ hành chính 
công giai đoạn 2 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương vừa có chỉ đạo thực hiện Quy chế 
phối hợp quản lý việc thí điểm chuyển giao cho Bưu điện thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2 (gọi tắt là Quy chế phối hợp quản 
lý). 

Theo đó, đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường tham gia Đề 
án giai đoạn 2 thực hiện nghiêm Quyết định số 855 ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về ban 
hành Quy chế phối hợp quản lý. 

Trong đó, tập trung thực hiện tốt việc chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, công chức chuyên môn 
thuộc quyền quản lý xây dựng quy trình giải quyết các TTHC được chuyển giao, chú ý xây 
dựng các bộ hồ sơ hướng dẫn chuẩn đối với các TTHC thông dụng để công khai cho người 
dân, tổ chức biết và thực hiện, cũng như để nhân viên Bưu điện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ 
đảm bảo theo các mẫu chuẩn này. 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND cấp 
huyện chủ trì, phối hợp với Bưu điện cùng cấp định kỳ hàng tháng báo cáo cho Văn phòng 
UBND tỉnh về tình hình, kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC được chuyển giao, ưu 
điểm, hạn chế và kiến nghị, đề xuất. Thời gian báo cáo trước ngày cuối cùng của tháng. 

Bên cạnh đó, tập huấn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên Bưu điện thực hiện tốt 
nhiệm vụ được chuyển giao; chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, Trạm Truyền thanh cấp xã 
đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền việc chuyển giao nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ 
và trả kết quả giải quyết TTHC để tổ chức, công dân trên địa bàn biết. Đồng thời giao UBND 
cấp xã thực hiện thí điểm có hình thức thông tin, tuyên truyền thích hợp tại khóm, ấp; chú ý 
lồng ghép qua các buổi họp dân định kỳ để người dân thấy được những ưu điểm, tiện ích của 
việc chuyển giao nhiệm vụ. 

UBND TX.Hồng Ngự và các huyện: Lai Vung, Tam Nông, Hồng Ngự, Tân Hồng chỉ đạo Bộ 
phận Một cửa cấp huyện phân công cụ thể công chức kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và ký xác 
nhận vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết của các hồ sơ (khi chuyển hồ sơ và khi nhận kết 
quả giải quyết), đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả đối với các lĩnh vực, TTHC mà nhân 
viên Bưu điện tham gia hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy định. 

Bưu điện tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp quản lý, trong đó chú ý có phương án dự 
phòng để kịp thời bố trí nhân viên hỗ trợ xử lý công việc. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Bảo hiểm xã hội       

Ngày đăng: 27/11/2018 
Mục: Hoạt động ngành      

BHXH VIỆT NAM VÀ TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN CẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ 
HỢP TÁC 

Ngày 27/11, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chủ trì cuộc họp với đại diện Tổng 
Công ty Bưu điện để bàn cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong một số nội dung hợp 
tác giữa hai cơ quan. 

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Tổng Công ty Bưu điện cho biết, từ tháng 9/2018 đến 
26/11/2018, Bưu điện Việt Nam đã tổ chức được 750 hội nghị, phát triển được 15.500 người 
tham gia BHXH tự nguyện mới. Bên cạnh đó, trong 10 tháng đầu năm, toàn hệ thống Bưu 
điện đã phát triển được 3,7 triệu người tham gia BHYT, với tổng số tiền thu đạt 2.200 tỉ đồng. 
Bưu điện Việt Nam đã xây dựng hệ thống giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, để sẵn 
sàng kết nối với hệ thống dữ liệu của ngành BHXH, giúp triển khai các dịch vụ được thuận 
lợi. 

 

Chi trả lương hưu qua Bưu điện (ảnh minh họa) 
Bên cạnh đó, thực hiện văn bản số 2888/BHXH-BT của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn 
hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, Bưu điện Việt Nam đã kịp thời 
hướng dẫn các đơn vị trong toàn hệ thống phối hợp với BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất 
nội dung triển khai, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất để thực hiện 
hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, trong quá trình phối hợp thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong 
dịch vụ chuyển phát thẻ BHYT và bàn giao sổ BHXH đến tận tay NLĐ. Vì vậy, Bưu điện 
Việt Nam đề nghị BHXH Việt Nam xem xét, có phương án khắc phục. Cụ thể: Đối với dịch 
vụ chuyển phát sổ BHXH đến tay NLĐ, Bưu điện đề nghị BHXH Việt Nam cho tách các 
trường hợp thiếu chữ ký xác nhận ra biểu mẫu khác để tiếp tục hoàn thiện; bỏ yêu cầu phải có 
chữ ký xác nhận và dấu của đơn vị SDLĐ trên Mẫu 01. Đồng thời, xem xét thống nhất mẫu 
dấu, phong bì, mẫu in C12-TS, C13-TS, công tác trao đổi dữ liệu… 

Đối với công tác thu, Bưu điện Việt Nam đề nghị BHXH Việt Nam hỗ trợ ban hành văn bản 
thông báo chủ trương phát triển BHXH tự nguyện gửi UBND các tỉnh, thành phố; sớm chuẩn 
hóa và ban hành bộ tài liệu về BHXH tự nguyện để cơ quan Bưu điện có căn cứ giải thích cho 



người dân được chính xác, kịp thời; hỗ trợ tổ chức hội nghị phát triển người tham gia BHXH 
tự nguyện… 

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu các đơn vị 
nghiệp vụ của BHXH Việt Nam như Ban Thu, Ban Sổ thẻ, Trung tâm Truyền thông, Vụ TC-
KT khẩn trương rà soát, kịp thời khắc phục những tồn đọng, vướng mắc để nâng cao chất 
lượng công tác phối hợp. Đặc biệt, Ban Sổ thẻ cần tăng cường công tác nghiệm thu, đối chiếu 
kết quả chuyển phát thẻ BHYT và sổ BHXH. Đồng thời, Trung tâm Truyền thông cần đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt được rõ ràng chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước. 
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Mục: Tin tức    

Hưng Yên tập huấn việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
dịch vụ bưu chính công ích 

Ngày 21/11/2018, Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích. Tham dự hội nghị tập huấn có gần 60 đại biểu là các cán bộ phụ trách bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND 
các huyện, thành phố; Lãnh đạo, cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành 
phố; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Bưu điện tỉnh). 

Tại hội nghị tập huấn, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai Quyết định 
số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích và Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT 
ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định một số nội dung và biện pháp thi 
hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tại hội nghị, các đại 
biểu tham dự cũng đã trao đổi về những kinh nghiệm, kỹ năng xử lý khi tiếp nhận hồ sơ giải 
quyết thủ tục hành chính của công dân; một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận 
hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.  

Được biết, việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 
sẽ góp phần cải cách hành chính cũng như nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh. 

Xuân Thái 



 

Nguồn: Tuổi trẻ      

Ngày đăng: 29/11/2018 
Mục: Thể thao     

Gần 7.000 người mua được vé online trận bán kết AFF Cup 

Tính đến thời điểm này đã có 6.893 vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt 
Nam và Philippines được người hâm mộ mua thành công qua mạng và đăng ký chuyển 
phát qua đường Bưu điện. 

Sáng 29-11, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vừa cho biết, VNPost nhận bao thầu 
toàn bộ việc chuyển phát vé AFF CUP theo địa chỉ đăng ký thuộc 12 quận nội thành Hà Nội.  

 Tính đến thời điểm này đã có 6.893 vé xem trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam 
và Philippines được người hâm mộ mua thành công qua mạng trong ngày đầu tiên bán vé online 
28-11 và đăng ký chuyển phát qua đường Bưu điện trong phạm vi 12 quận nội thành Hà Nội. 

Trong ngày hôm nay, VNPost sẽ tiếp tục cập nhật số lượng khách đăng ký chuyển phát vé bán 
kết AFF Cup qua đường Bưu điện. Bắt đầu từ sáng mai (30-11) đến ngày 2-12 VNPost sẽ bắt 
đầu chuyển phát vé tới tận địa chỉ khách hàng đăng ký trên hệ thống bán vé online - đại diện đơn 
vị này cho biết. 

"Khi nhận vé, người nhận bắt buộc phải xuất trình một trong hai loại giấy tờ là chứng minh thư 
hoặc căn cước công dân (Không chấp nhận các loại giấy tờ khác)-" VNPost quy định rõ. 

 

VNPost chuyển phát vé xem bán kết AFF Cup qua đường bưu điện đến 12 quận nội thành Hà 
Nội, Ảnh: VNpost 

Đối với những trường hợp người mua không thể nhận vé có thể ủy quyền cho người nhận hộ. 
Tuy nhiên người nhận hộ phải xuất trình chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của người 
đăng ký mua vé. Đồng thời nộp bản photo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân của 
người nhận hộ cho nhân viên Bưu điện. 

Đại diện VNPost cũng lưu ý thêm: Đối với những trường hợp VNPost đã thực hiện phát vé 
nhưng khách hàng không nhận vé, vé sẽ được chuyển hoàn về VFF. Trường hợp này khách hàng 
muốn nhận vé, phải đến VFF để nhận. Người mua vé vẫn phải xuất trình chứng minh thư hoặc 
căn cước công dân theo quy định của VFF. 



Thời gian phát vé chuyển hoàn tại VFF từ ngày 4-12 đến 12h ngày 6-12. 



 

Nguồn: Dân trí        

Ngày đăng: 29/11/2018 
Mục: Tin tức   

VNPost bao thầu chuyển phát vé trận bán kết Việt Nam - Philippines 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) vừa nhận vai trò “tổng quản” trong việc vận 
chuyển vé bán trực tuyến cho trận đấu bóng trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt 
Nam và đội tuyển Philippines (giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018) vào 19h30 ngày 
06/12. Như vậy thay vì phải xếp hàng chờ mua vé, VNPost là đơn vị chuyển vé tới tận 
tay khách hàng. 

Liên đoàn bóng đá Việt Nam mở bán vé trực tuyến từ 10:00 ngày 28/11/2018 đến 12:00 ngày 
29/11/2018. 

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) bắt đầu chuyển vé tới tận tay khách hàng từ ngày 
30/11 đến ngày 2/12. Trong ngày 3/12: Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ thông báo với 
Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và đơn vị đơn vị phân phối vé online những thông tin vé 
đã phát qua đường Bưu điện. 

Đối với những trường hợp VNPost đã thực hiện phát vé nhưng khách hàng không nhận vé, vé 
sẽ được chuyển hoàn về VFF. Trường hợp này khách hàng muốn nhận vé, phải đến VFF để 
nhận. Nhân viên của VNPost có mặt tại trụ sở VFF để phát vé cho những trường hợp đăng ký 
chuyển phát vé qua Bưu điện. Người mua vé vẫn phải xuất trình chứng minh thư hoặc căn 
cước công dân theo quy định của VFF. 

Thời gian phát vé chuyển hoàn tại VFF từ ngày 4/12 đến 12h ngày 6/12. 

Để mua vé trực tuyến, người hâm mộ truy cập vào các website: vebongdaonline.vn; 
vebongonline.com.vn; ticketonline.vff.org.vn; vebongda.vff.org.vn để đăng nhập tài khoản 
trực tuyến. Nếu chưa có tài khoản, người dùng sẽ phải đăng ký với các thao tác hết sức cơ 
bản. 

Khi hoàn thành việc mua vé, vé sẽ được chuyển tới tay người mua qua hình thức nhận trực 
tiếp tại trụ sở VFF hoặc được chuyển phát qua đường bưu điện. 

Đối với những khách hàng tại Hà Nội (12 quận nội thành: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, 
Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây 
Hồ, Thanh Xuân) có thể nhận vé qua đường chuyển phát nhanh được cung cấp bởi Bưu điện 
Việt Nam – VNPost với 29.000 VNĐ/1 đơn hàng. 

 

VNPost đồng hành cùng hành trình chinh phục Cúp vàng của Đội tuyển bóng đá nam QG 
Việt Nam 



 

 


