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Bưu điện tỉnh Yên Bái nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ 

Chiều 2/1, Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng 
chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh và đồng chí Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. 

 

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn 
Long cùng Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn 

trao cờ thi đua và chúc mừng Bưu điện tỉnh Yên Bái. 

Năm 2018, Bưu điện tỉnh đã thực hiện tốt việc ổn định, hợp lý hóa mạng lưới, đảm bảo an 
toàn an ninh thông tin bưu chính phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính 
quyền địa phương. Tổng doanh thu của Bưu điện tỉnh đạt 142, 112 tỷ đồng, bằng 122% kế 
hoạch Tổng Công ty giao, tăng 32% so với thực hiện năm 2017.  

Trong đó, bưu chính chuyển phát đạt 36 tỷ 856 triệu đồng, đạt 184% kế hoạch, bằng 184% so 
với thực hiện năm 2017; dịch vụ bưu kiện đạt 8,327 tỷ đồng, bằng 367% kế hoạch, 259% so 
với thực hiện năm 2017; dịch vụ chuyển phát nhanh EMS đạt 14 tỷ 436 triệu đồng, bằng 
162% kế hoạch, tăng 79% so với thực hiện năm 2017; dịch vụ tài chính bưu chính doanh thu 
đạt 48 tỷ 334 đồng, bằng 130% kế hoạch giao, tăng 42% so với  2017; doanh thu dịch vụ phân 
phối truyền thông đạt 63 tỷ 154 triệu đồng...  

Bưu điện tỉnh nộp ngân sách Nhà nước trên 3,7 tỷ đồng. Các chế độ đối với người lao động 
được đảm bảo với thu nhập bình quân đầu người đạt 9,5 triệu đồng, tăng 10% so với 2017.  

Tăng cường quản lý chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ và hưởng ứng tích cực các 
chương trình thi đua, Bưu điện tỉnh Yên Bái là 1 trong 11 bưu điện tỉnh được Tổng Công ty 
Bưu điện Việt Nam đánh xuất sắc trong nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính chuyển 
phát.  

Năm 2019, Bưu điện tỉnh Yên Bái sẽ tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp nhằm đạt mục tiêu 
doanh thu 172,7 tỷ đồng, tăng 22% và thu nhập bình quân người lao động tăng 7% so với 
2018. 



Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long đã ghi nhận sự cố 
gắng của Bưu điện tỉnh Yên Bái. Thông tin đến Hội nghị một số chỉ tiêu mà tỉnh Yên Bái đạt 
được trong năm 2018, đồng chí Tạ Văn Long cho rằng, kết quả đó có sự đóng góp của Bưu 
điện tỉnh.  

Khẳng định lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các vấn đề liên quan đến hoạt 
động của bưu điện, đồng chí đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục phối hợp tốt với các ngành thực 
hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, góp phần hoàn thành các 
mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.  

Đồng chí đề nghị Bưu điện tỉnh cần đánh giá nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục tồn 
tại; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ; đổi mới hoạt động của bưu điện văn hoá xã để người 
dân nông thôn tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí và hưởng lợi từ các dịch vụ bưu điện. Đồng 
thời đánh giá việc thực hiện Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ và 
giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường phối hợp với các 
ngành thực hiện tốt công tác cải cách hành chính của tỉnh. 

Đánh giá cao kết quả Bưu điện Yên Bái đạt được năm qua, nhất là trong phát triển thị trường 
nông thôn, đồng thời làm tốt cả dịch vụ công và bưu chính kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam Phạm Anh Tuấn đề nghị Bưu điện Yên Bái cần 
triển khai tốt dịch vụ bưu chính công; nâng cao chất lượng các dịch vụ lõi trong bưu chính 
kinh doanh.  

Đồng chí yêu cầu Bưu điện tỉnh phải lấy nâng cao chất lượng dịch vụ làm nền tảng; thực hiện 
đột phá trong sản xuất kinh doanh, đổi mới theo hướng xã hội hóa và ứng dụng công nghệ 
thông tin để đảm bảo tiêu chí tốc độ phục vụ, an toàn bưu gửi và giảm chi phí, tiếp tục phát 
triển thị trường nông thôn. 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh 
Yên Bái quan tâm, tạo điều kiện để Bưu điện tỉnh Yên Bái tham gia thực hiện tốt các mục tiêu 
mà Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đề ra. 

Dịp này, Bưu điện tỉnh Yên Bái vinh dự nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì đã có 
thành tích xuất sắc, toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua của Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam. Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cờ thi đua cho Bưu điện thành phố Yên Bái và Bưu 
điện huyện Văn Chấn; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng giấy khen 7 đơn vị của Bưu 
điện tỉnh; một số công đoàn cơ sở được Ban Chấp hành Công đoàn Thông tin và Truyền 
thông Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam khen thưởng. 
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Không để bất cứ người có công nào không được hưởng chế độ 

Mở rộng thí điểm trả trợ cấp ưu đãi người có công (NCC) qua bưu điện tại 7 tỉnh là nội 
dung tại công văn mới đây của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) về 
việc thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng qua hệ thống bưu 
điện.  

 

Hình minh họa 

Theo đó, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH đồng ý mở rộng thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với 
cách mạng qua hệ thống bưu điện tại 7 tỉnh, TP gồm: Hưng Yên, Hòa Bình, Thanh Hóa, 
Quảng Trị, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hậu Giang. Thời gian thí điểm bắt đầu từ ngày 1/1/2019. 

Để chuẩn bị cho công tác này, Bộ LĐTB&XH yêu cầu Sở LĐTB&XH các tỉnh, TP phối hợp 
Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoàn thiện Đề án Thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với 
cách mạng qua hệ thống bưu điện và trình Chủ tịch UBND tỉnh, TP phê duyệt trước khi triển 
khai thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo Phòng LĐTB&XH cấp 
huyện, cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội cấp xã giám sát việc chi trả của 
cơ quan bưu điện để bảo đảm chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng “đúng kỳ - đủ số tiền 
- đến tận tay đối tượng hưởng chế độ, chính sách ưu đãi NCC với cách mạng”; kịp thời giải 
đáp, hướng dẫn những vướng mắc nếu có và thanh quyết toán theo đúng quy định. 

Hiện nay, hàng tháng, ngành Bưu điện thực hiện chi trả hơn 170 tỉ đồng cho khoảng 115 
nghìn đối tượng tại 6 địa phương gồm: Quảng Nam, Đắk Nông, Bắc Kạn, Đà Nẵng, TP HCM 
và Đồng Nai mà tỉnh Quảng Nam là địa phương đầu tiên thí điểm áp dụng chi trả. Đến tháng 
6/2017, việc thí điểm chi trả theo hình thức mới đã được triển khai tại 6 tỉnh trên. Như vậy, 
với việc mở rộng thí điểm này, từ ngày 1/1/2019, sẽ có 13 tỉnh, TP thực hiện thí điểm chi trả 
trợ cấp ưu đãi cho NCC qua bưu điện. 

Có thể nói, những năm qua, công tác tri ân NCC đã có nhiều điểm sáng với một loạt những 
hoạt động của ngành LĐTB&XH như việc triển khai thí điểm giải quyết hồ sơ NCC tồn đọng 
với tinh thần không để bất cứ NCC nào không được hưởng chế độ; khai trương và vận hành, 
hoàn thiện Cổng thông tin quốc gia về mộ liệt sĩ... Đặc biệt, trong năm 2018, ngân sách nhà 
nước đã bố trí hơn 30.523 tỷ đồng trợ cấp ưu đãi cho NCC, đảm bảo kinh phí đầy đủ, kịp thời. 

Theo Bộ Tài chính, năm 2018, đã giao dự toán 30.523,3 tỷ đồng cho Bộ LĐTB&XH để thực 
hiện chính sách trợ cấp ưu đãi cho NCC. Trong số kinh phí này đã bao gồm 50 tỷ đồng kinh 



phí thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu. Cũng trong năm 2018, Bộ Tài chính đã 
bổ sung 1.712 tỷ đồng để thực hiện Pháp lệnh NCC. Về đề án hỗ trợ nhà ở cho NCC, tổng 
kinh phí đã hỗ trợ năm 2018 là 8.140 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã hoàn thành việc hỗ trợ từ ngân 
sách trung ương cho ngân sách địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho NCC. 

Về đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ Tài chính đã trình cấp có 
thẩm quyền bố trí trong dự toán đầu năm 2018 là 437,8 tỷ đồng. Đối với đề án xác định hài 
cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Bộ Tài chính đã giao dự toán 50 tỷ đồng để điều tra, thu thập 
thông tin và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng hoặc 
phương pháp giám định gen. Ngoài ra, năm 2018, Bộ LĐTB&XH đã bố trí 201,922 tỷ đồng 
từ nguồn trong nước để xây dựng 18 dự án trung tâm điều dưỡng cho NCC. Theo số liệu giải 
ngân của Kho bạc Nhà nước, các dự án trên đã giải ngân được 119,926 tỷ đồng, đạt 59,4% kế 
hoạch vốn...  
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Ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội 

Chỉ cần một chiếc thẻ nhỏ gọn thay thế phiếu lĩnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội 
(BHXH), người thụ hưởng có thể nhận lương hưu hay trợ cấp BHXH một cách nhanh 
chóng, dễ dàng. Đây là những tiện ích nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, 
hướng đến sự thuận tiện nhất cho người dân mà ngành Bưu điện và BHXH phối hợp 
thực hiện thí điểm. 

Tại hội nghị, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, từ tháng 5-2017 việc chi trả lương 
hưu và trợ cấp BHXH bằng thẻ được thực hiện tại huyện Bình Giang (Hải Dương) và Thanh 
Trì (Hà Nội). Với rất nhiều tiện ích đem lại, ngay sau đó việc thí điểm chi trả qua thẻ tiếp tục 
được mở rộng thêm tại một số quận, huyện ở Hà Nội và Hải Dương. Tính đến tháng 11-2018, 
Bưu điện đã chi trả qua thẻ tại 25 quận, huyện trên địa bàn 2 địa phương trên (trong đó thành 
phố Hà Nội: 18/30 quận huyện, Hải Dương: 7/12 quận huyện) với tổng số người là 336.390 
người (chiếm 62% tổng số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bằng tiền mặt 
trên địa bàn), tổng số tiền chi là 1.435 tỷ đồng. 

 

Người dân thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua thẻ. 

Trong hội nghị, đa số ý kiến đều đánh giá cao việc thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác chi trả các chế độ BHXH hằng tháng đã mang lại hiệu quả rõ nét trong thực 
hiện cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng. Bưu 
điện Việt Nam đã ứng dụng CNTT trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và quản lý người 
hưởng đảm bảo chi trả nhanh chóng, chính xác, kịp thời, phù hợp với chủ trương cải cách 
hành chính, ứng dụng CNTT trong các quy trình nghiệp vụ của Ngành BHXH và Nghị quyết 
số 36a/NQ-CP ngày 14-10-2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 

Khẳng định ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chi trả lương hưu và lương hưu, trợ cấp 
bảo hiểm xã hội qua thẻ là cần thiết, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam khẳng định sẽ phối hợp sát sao với BHXH trong việc chỉ đạo các 
địa phương xây dựng phương án cụ thể triển khai. Đặc biệt tiếp tục nghiên cứu cải tiến quy 



trình, đầu tư nguồn lực cả về con người và ứng dụng CNTT. “Trong thời gian tới, bưu điện 
các tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh sớm triển khai phương án, đặc biệt chú trọng công tác tuyên 
truyền để người hưởng hiểu đúng về cách thức chi trả này, nhằm mang đến sự thuận tiện nhất 
cho người dân”, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh. 

Về phía BHXH Việt Nam, để việc triển khai mở rộng trên phạm vi toàn quốc sắp tới đạt hiệu 
quả, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho rằng sẽ phối hợp với 
Bưu điện để kết nối mạng CNTT của hai ngành nhằm trao đổi dữ liệu chung một cách thuận 
lợi. 

BHXH Việt Nam kiến nghị Bưu điện Việt Nam sớm tổ chức hướng dẫn quy trình thực hiện 
phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ chi trả và đẩy mạnh hướng dẫn công tác 
tuyên truyền cho các địa phương. Đồng thời, sớm đầu tư trang thiết bị cho Bưu điện tỉnh và 
tập trung đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên Bưu điện thực hiện công việc này. “Cả hai 
ngành sẽ cùng phối hợp chặt chẽ trên tinh thần địa phương nào xây dựng phương án khả thi 
thì sẽ triển khai trước”, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương cho hay. 

Theo lộ trình, từ tháng 4 đến tháng 5-2019, phương án này sẽ được triển khai tại 10 tỉnh,thành 
phố: Vĩnh Phúc, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Thanh Hóa, Phú Yên, Đồng Tháp. 

Từ tháng 6 đến tháng 8-2019, triển khai tại 20 tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Nghệ An, Hòa Bình, 
Bắc Kạn, Cần Thơ, Bình Dương, Bắc Ninh, An Giang, Thái Bình, Thái Nguyên, Long An, 
Bình Định, Đắk Nông, Lào Cai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Ninh Bình, Hải Phòng, Kiên Giang, Lâm 
Đồng, Lạng Sơn. 

Từ tháng 9 đến tháng 11-2019, triển khai tại 31 tỉnh, thành còn lại gồm: Ninh Thuận, Phú 
Thọ, Hưng Yên, Trà Vinh, Bến Tre, Cao Bằng, Hà Nam, Gia Lai, Quảng Bình, Quảng Ngãi, 
Quảng Trị, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Yên Bái, Bạc Liêu, Bình Phước, Bình Thuận, 
Cà Mau, Điện Biên, Hậu Giang, Kon Tum, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Bắc Giang, Hà 
Giang, Khánh Hòa, Sơn La, Nam Định, Vĩnh Long. 



 

 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh                 

Ngày đăng: 03/01/2019 
Mục: Khoa học công nghệ  

Bưu điện Hà Tĩnh nhận Cờ Thi đua xuất sắc của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 của Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh nhấn mạnh đơn vị phải tăng 
cường tuyên truyền, nâng cao chất lượng dịch vụ để người dân, doanh nghiệp đặt niềm tin 
tuyệt đối vào công tác bưu chính. 

Năm 2018, khắc phục những khó khăn trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, Bưu 
điện Hà Tĩnh đã có những nỗ lực và giành được nhiều kết quả khả quan. Theo đó, tổng doanh 
thu gần 269 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch, tăng 33% so với năm 2017; lợi nhuận đạt 102% kế 
hoạch; tiền lương bình quân của người lao động 8,3 triệu đồng/người. 100% các xã, phường 
có điểm phục vụ bưu điện; chất lượng chuyển phát dịch vụ bưu chính công ích đạt chuẩn của 
Bộ TT&TT; tỷ lệ phát thành công đúng quy định vượt chỉ tiêu đề ra. 

Để phát triển mạng lưới, Bưu điện tỉnh đã khôi phục 19 điểm giao dịch tạm đóng cửa, nâng số 
điểm giao dịch trên toàn tỉnh lên 285; rà soát, sắp xếp lại đường thư cấp 2, cấp 3 đáp ứng yêu 
cầu sản suất. Năm 2018, phát triển hơn 1.000 khách hàng mới với doanh thu 6,9 tỷ đồng; số 
dư tiết kiệm bưu điện đạt 1.504 tỷ đồng; 100% địa bàn xã có dịch vụ bán lẻ… 

Bưu điện tỉnh cũng triển khai tốt hệ bưu chính dành riêng phục vụ cơ quan Đảng, nhà nước, 
đảm bảo 100% bưu gửi chuyển phát an toàn; phát hành 2,3 triệu tờ báo Đảng, tăng 7,2% so 
với năm 2017. Thực hiện tiếp nhận, chuyển phát 150.000 bộ thủ tục hành chính công đến địa 
chỉ người dân; tham gia xây dựng chính quyền điện tử. 

Công tác thực hiện nhiệm vụ công ích cũng được đơn vị quan tâm; phục vụ chi trả lương hưu 
cho 70.000 lượt người/tháng, bảo trợ xã hội cho 63.000 lượt người/tháng. 

Để duy trì những kết quả đạt được, thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ phát triển, mở rộng các dịch 
vụ lõi trên nền hiện tại; nâng cao hiệu quả hoạt động của bưu điện văn hóa xã, phát triển lực 
lượng cộng tác viên, đại lý tới thôn xã. Đẩy mạnh dịch vụ hành chính công; cải tiến, nâng cao 
chất lượng dịch vụ. Đơn vị đặt ra mục tiêu năm tới: tổng doanh thu 352 tỷ dồng, lợi nhuận 10 
tỷ đồng… 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao Cờ thi đua của Bộ Thông tin & 
Truyền thông cho Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh 



Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ghi nhận 
những kết quả mà cán bộ, nhân viên bưu điện tỉnh Hà Tĩnh đạt được thời gian qua; thông tin 
thêm một số nét nổi bật về tình hình KT –XH của tỉnh trong năm 2018. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý việc chuyển phát hồ sơ tài liệu ở một vài địa 
phương còn chậm nên cần kịp thời, an toàn hơn. Đặc biệt, việc trả kết quả đơn vị đã làm khá 
tốt nhưng công tác tiếp nhận chưa đạt yêu cầu; do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để 
người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, tuyệt đối tin tưởng vào chất lượng dịch vụ bưu 
chính. 

Bên cạnh chú trọng phát triển kinh doanh, đơn vị phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị phục vụ 
các cơ quan Đảng, Nhà nước; tham gia sâu hơn vào việc xây dựng chính quyền điện tử; nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên để đảm bảo chất lượng 
phục vụ người dân, doanh nghiệp trong tình hình mới. 



 

Nguồn: Báo Bình Phước                

Ngày đăng: 03/01/2019 
Mục: Tin tức   

Hơn 110 ngàn hồ sơ thủ tục hành chính chuyển trả qua bưu điện 

Hiện mạng lưới điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện tỉnh đã triển khai rộng khắp trên địa bàn 
tỉnh. Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ngày 15-
11-2017, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã ký kết với Bưu điện tỉnh trong việc chuyển 
hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa trung tâm với các sở, 
ban, ngành. Theo đó, Bưu điện tỉnh đã chủ động ký hợp đồng trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 
công ích với 13 sở, ban, ngành và 2 huyện, thị xã. Bưu điện tỉnh cũng chủ động sửa chữa, cải tạo 
lại hệ thống điểm phục vụ bưu chính, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao chất lượng phục vụ tiếp nhận 
và trả kết quả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích tại 82 điểm phục vụ bưu chính, gồm 28 bưu 
cục, 54 điểm bưu điện - văn hóa xã. 

Năm 2018, hệ thống bưu điện tỉnh đã tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 20.325 hồ sơ, 
chủ yếu là cấp đổi giấy phép lái xe tại Sở Giao thông vận tải và các thủ tục hành chính thuộc Bảo 
hiểm xã hội tỉnh. Đồng thời chuyển trả kết quả thủ tục hành chính đến tay người dân 89.791 hồ 
sơ, tập trung chủ yếu ở các thủ tục phát sổ, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, hộ chiếu và 
một số hồ sơ phát sinh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Bưu điện tỉnh cũng thực hiện 
chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho trên 15.800 người tại 11 huyện, thị xã, thành phố 
với tổng tiền chi trả khoảng 74 tỷ đồng/tháng; chi trả bảo hiểm xã hội cho 15.141 đối tượng tại 
11/11 huyện, thị xã, thành phố hơn 6 tỷ đồng/tháng; đồng thời thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh 
việc thu bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình... 



 

Nguồn: Báo Bình Dương              

Ngày đăng: 03/01/2019 
Mục: Cải cách hành chính           

Giao lưu trực tuyến “Đưa hồ sơ công đến nhà dân”: Chương trình thiết thực, bổ ích 

Báo Bình Dương vừa phối hợp với Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh Bình Dương tổ chức chương 
trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đưa hồ sơ công đến nhà dân”. Tại chương trình, 
ông Võ Văn Tín, Giám đốc Bưu điện tỉnh và bà Đỗ Thị Phương Linh, Trưởng bộ phận 
phụ trách tiếp nhận và trả hồ sơ Bưu điện TP.Thủ Dầu Một đã trả lời hơn 10 câu hỏi 
của người dân gửi đến xoay quanh các vấn đề đưa hồ sơ tận nhà dân, công tác tiếp nhận 
hồ sơ của nhân viên bưu điện tại các bưu cục và các phường của TP.Thủ Dầu Một. 

Nhiều tiện ích 

Bạn đọc có địa chỉ thuytien19825555@gmail.com đặt câu hỏi: “Xin bưu điện cho biết việc 
đăng ký nhận hồ sơ tại nhà chi phí ra sao, quy trình thời gian từ khi đăng ký trong mấy ngày 
thì người dân chúng tôi nhận được kết quả tại nhà?”. Trả lời câu hỏi này, ông Võ Văn Tín, 
Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, Bưu điện tỉnh là doanh nghiệp bưu chính công ích duy nhất 
trên địa bàn được Đảng và Nhà nước cho phép triển khai dịch vụ tiếp nhận và trả hồ sơ qua 
đường bưu điện theo Quyết định số 45/QĐ-Ttg ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
Với kinh nghiệm qua 6 năm triển khai dịch vụ hành chính công trên địa bàn, dịch vụ tiếp nhận 
và trả hồ sơ qua bưu điện dần được người dân quen và tin dùng. Về cách thức đăng ký nhận 
hồ sơ tại nhà, có các cách đăng ký sau: Đăng ký ngay khi làm thủ tục đăng ký hồ sơ tại cơ 
quan giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) hoặc tại các điểm giao dịch của bưu điện, các 
UBND cấp xã thuộc TP.Thủ Dầu Một theo lộ trình triển khai. Đăng ký sau khi làm thủ tục 
thông qua website của Bưu điện tỉnh (binhduong.vnpost. vn) hoặc website đăng ký hồ sơ bảo 
hiểm xã hội hoặc qua hotline 0274.3834444. Về giá cước và thời gian cam kết phát: Nếu địa 
chỉ nhận là nội ô huyện, thị, thành phố, giá cước là 26.000 đồng/ hồ sơ, thời gian phát là 1 
ngày. Nếu địa chỉ nhận liên huyện/thị/ thành phố trong tỉnh, giá cước là 30.000 đồng/hồ sơ, 
thời gian phát là 2 ngày. Nếu địa chỉ nhận ngoài tỉnh, giá cước là 31.000 đồng/hồ sơ, thời gian 
phát là 3 ngày. Thời gian phát tính từ khi hồ sơ được nhận từ cơ quan giải quyết TTHC và 
không bao gồm ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ, tết. 

Bạn đọc có nick Facebook nguyentruonggiang đã nhắn tin cho chương trình với nội dung: 
“Được biết, Bưu điện tỉnh Bình Dương đã triển khai việc tiếp nhận hồ sơ như bộ phận “một 
cửa” các cấp, xin cho biết những loại hồ sơ nào người dân chúng tôi không cần đến cơ quan 
công quyền nhưng vẫn đăng ký và nộp qua hệ thống bưu điện, quy trình nộp thủ tục ra sao?”. 
Trả lời câu hỏi này, bà Đỗ Thị Phương Linh, Trưởng bộ phận phụ trách tiếp nhận và trả hồ sơ 
Bưu điện TP.Thủ Dầu Một cho biết, thực hiện Quyết định 1593/QĐ-UBND ngày 20-6-2017 
và Quyết định 3054/QĐ-UBND ngày 31-10-2018 của UBND tỉnh, tính đến nay các cá nhân, 
tổ chức, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ cho 123 thủ tục thuộc các cấp xã/ huyện/tỉnh; trong đó 
gồm 87 thủ tục cấp tỉnh, 25 thủ tục cấp huyện và 11 thủ tục cấp xã. Danh mục chi tiết các thủ 
tục có tham khảo tại website binhduong.vnpost.vn. Về quy trình nộp hồ sơ rất đơn giản, quý 
khách hàng sẽ chuẩn bị sẵn thành phần hồ sơ theo quy định và đến 70 điểm giao dịch và 5 
UBND phường có bố trí nhân viên bưu điện cung cấp dịch vụ gồm: Phú Mỹ, Phú Hòa, Phú 
Lợi, Phú Thọ, Định Hòa trong thời gian mở cửa để thực hiện. Nhân viên bưu điện sẽ thực 
hiện kiểm tra thành phần hồ sơ, thu phí lệ phí theo quy định và chuyển đến cơ quan giải quyết 
TTHC ngay trong ngày để thụ lý hồ sơ. 

Tại chương trình, ông Võ Văn Tín chia sẻ thêm, đây là dịch vụ mới dù mang lại rất nhiều tiện 
ích cho người dân. Tuy nhiên, trong thời gian đầu triển khai gặp cũng không ít khó khăn như 
do tâm lý của người dân vẫn giữ thói quen tự đến cơ quan giải quyết TTHC để thực hiện các 
thủ tục; đồng thời công tác truyền thông vẫn chưa được các sở, ban, ngành, UBND các cấp 



quan tâm đúng mức nên dịch vụ tiếp nhận hồ sơ tại các điểm giao dịch phát sinh còn rất hạn 
chế. Số lượng hồ sơ đăng ký tiếp nhận tại các điểm giao dịch bưu điện tập trung chủ yếu đối 
tượng khách hàng là cá nhân. Đối với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp số lượng hồ sơ 
đăng ký trả qua bưu điện rất thấp do nhiều doanh nghiệp chưa biết đến dịch vụ và phần lớn 
đối tượng đến đăng ký làm hồ sơ cho doanh nghiệp là doanh nghiệp trung gian. 

Tăng cường công tác tuyên truyền 

Ông Võ Văn Tín cho rằng, chương trình giao lưu trực tuyến rất ý nghĩa, sẽ giúp cho mọi 
người dân hiểu rõ những tiện ích của việc đưa hồ sơ công đến nhà dân, cũng như những thủ 
tục mà hiện nay nhân viên bưu điện trực tiếp tiếp nhận hồ sơ như cán bộ “một cửa”. Qua đó, 
rút ngắn thời gian, công sức đi lại cho người dân, giảm thiểu sự quá tải tại bộ phận “một cửa” 
các cấp. Để thay đổi thói quen sử dụng dịch vụ của người dân qua bưu điện, trong thời gian 
tới Bưu điện tỉnh sẽ tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông qua các kênh và tăng cường 
phối hợp với các sở ban ngành, UBND cấp huyện để các cá nhân, doanh nghiệp biết và sử 
dụng các dịch vụ tiếp nhận và trả quả bưu điện. 

Được biết, các hoạt động truyền thông sẽ thực hiện trong năm 2019 của Bưu điện tỉnh gồm 
truyền thông qua các ấn phẩm quảng cáo như tờ rơi, bandroll, standee… giới thiệu tại điểm 
cung cấp dịch vụ của bưu điện, UBND nơi bố trí nhân viên bưu điện cung cấp dịch vụ, các cơ 
quan giải quyết TTHC các cấp thông qua các phương tiện truyền thông như Báo Bình Dương, 
Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương qua các chuyên mục về cải cách TTHC. Cùng với 
đó, Bưu điện tỉnh cũng phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông truyền thông dịch vụ qua tin 
nhắn Zalo; giới thiệu và cung cấp dịch vụ ngay trên website dichvucong của tỉnh và website 
của tất cả các sở ban ngành, UBND cấp huyện để phối hợp triển khai dịch vụ; kết hợp truyền 
thông dịch vụ thông qua các sự kiện của tỉnh, huyện, đặc biệt là các sự kiện có sự tham gia 
của cộng đồng doanh nghiệp… 

 


