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12 triệu thủ tục hành chính được thực hiện qua Bưu điện 

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, năm 2018 có trên 12 triệu lượt hồ sơ được tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, tăng 33% so với cùng 
kỳ năm 2017. 

Tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí 

Tranh thủ vừa trả khách tại điểm cạnh Bưu điện trung tâm TP.HCM, ông Đỗ Cao Minh liền 
vào bưu cục để làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, hoàn thiện hồ sơ gửi công ty theo quy 
định. Ông Minh không nghĩ rằng chỉ mất 5 phút vừa  khai thông tin vừa làm thủ tục tại quầy 
là xong hết thủ tục để tiếp tục công việc Grapbike ngay sau đó. 

“Tôi tới Bưu điện để gửi hàng nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mới có nhu cầu giải quyết thủ tục 
hành chính. Lâu nay cứ nghĩ khi đi làm giấy tờ hành chính sẽ  bị nhũng nhiều, phiền hà, mất 
thời gian nên rất “ngại”. Có anh bạn vừa nộp phí phạt giao thông qua Bưu điện giới thiệu vào 
đây làm. Chỉ mất khoảng 30.000 là tôi chả phải lo nghĩ gì nữa. Trưa nay này thì ngày mai sẽ 
có bưu tá sẽ gọi điện, phát tại nhà”, ông Minh chia sẻ. 

Chị Nguyễn Thùy Linh cũng khá bất ngờ khi đến 1 bưu cục tại Quận 1 (TP.HCM) để làm thủ 
tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Chị Linh trao đổi: “Nhân viên bưu điện thân 
thiện, nhiệt tình, phục vụ rất chu đáo. Mình chưa rõ chỗ nào họ hướng dẫn hết. Điểm phục vụ 
ở đây cũng rất tiện lợi về đường giao thông, khang trang, rộng rãi, rất tiện cho người dân và 
doanh nghiệp tới làm các thủ tục giấy tờ. Mọi việc rất công khai, minh bạch nên tôi rất hài 
lòng”. 

Nếu như trước đây, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục giấy tờ phải 
đến trực tiếp các cơ quan hành chính nhà nước thì nay chỉ cần tới Bưu điện là có thể giải 
quyết được rất nhiều thủ tục thiết yếu như: cấp đổi giấy phép lái xe, cấp lý lịch tư pháp, trích 
lục bản sao giấy tờ hộ tịch, cấp phép bán lẻ sản phẩm rượu, thuốc lá, cấp phép xây dựng, cấp 
giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm… 



Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, hàng ngày, Sở Tư pháp giải 
quyết từ 600-1.200 hồ sơ hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, khoảng 
50% lượng hồ sơ hành chính là cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Lượng hồ sơ quá nhiều nên người 
dân khi đến Sở Tư pháp TP.HCM làm thủ tục trực tiếp thường phải chờ đợi cả khi nộp hồ sơ 
lẫn khi đến nhận kết quả. Nhưng từ đầu tháng 12/2018, người dân không cần đến Sở Tư pháp 
TP.HCM vẫn có thể nộp và nhận Phiếu Lý lịch tư pháp.Với việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua 
bưu điện, người dân và doanh nghiệp có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí đi 
lại, chờ đợi. 

Bứt phá trong cải cách  thủ tục hành chính qua Bưu điện 

Mục tiêu quan trọng nhất của cải cách hành chính là tạo thuận lợi cho người dân, và các tổ 
chức, doanh nghiệp khi đi giải quyết thủ tục hành chính, đồng thờigiảm áp lực cho cơ quan 
công vụ. Chính vì vậy Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ra đời 
để góp phần thực hiện tốt mục tiêu này. 

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sau 2 năm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, hiện 63 Bưu điện  tỉnh, thành phố đã chính 
thực hiện dịch vụ này. Gần 50 địa phương thực hiện kết nối công nghệ thông tin với Bưu điện 
để triển khai dịch vụ này. Năm 2018, có trên 12 triệu lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều thủ 
tục trước kia người dân rất mệt mỏi vì phải đi lại, chờ đợi thì nay đã trở nên đơn giản hơn rất 
nhiều, bởi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai 
tại gần 1.600 Bưu điện Văn hóa xã. 



Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại nhà, một trong những điểm nổi bật trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính trong 
thời gian qua là sự vào cuộc quyết liệt của Bưu điện trong việc triển khai Nghị định 
61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính. Thông qua việc triển khai thí điểm đưa bộ phận Một cửa các cấp về 
đặt tại trụ sở của Bưu điện tại một số địa phương. Theo đó UBND các cấp không phải bố trí 
kinh phí để xây dựng trụ sở, cở sở hạ tầng… đặc biệt là không phải bỏ chi phí thường xuyên 
để duy trì, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở, trang thiết bị. 

Ngoài ra, khi đưa bộ phận Một cửa về đặt tại Bưu điện, nhân viên Bưu điện cũng sẽ phối hợp 
với cán bộ công chức, viên chức tại quầy để thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. UBND các cấp chỉ phải bố trí một số lượng công chức, viên chức 
hợp lý chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ. Điều 
này không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, 
mà còn giúp cơ quan hành chính các cấp giảm tải được công việc để tập trung cho chuyên 
môn, sắp lao động, tin giản biên chế. 

Xuân Thạch 
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Hơn 12 triệu lượt hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận qua Bưu điện 

Năm 2018, trên 12 triệu lượt hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận và trả kết quả 
qua Bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều thủ tục trước kia người dân 
rất mệt mỏi vì phải đi lại, chờ đợi, nay đã đơn giản hơn rất nhiều. 

Giải quyết những thủ tục hành chính thiết yếu qua Bưu điện đang là sự lựa chọn của rất nhiều 
người dân từ thành phố đến nông thôn, miền núi. Người dân giờ đây  không còn mệt mỏi khi 
phải chờ đợi, hay khổ sở vì phải nhờ vả để giải quyết các thủ tục hành chính như trước đây 
nữa. 

Bây giờ, người dân chỉ cần tới Bưu điện là có thể giải quyết được rất nhiều thủ tục thiết yếu 
như: cấp đổi giấy phép lái xe, cấp lý lịch tư pháp, trích lục bản sao giấy tờ hộ tịch, cấp phép 
bán lẻ sản phẩm rượu, thuốc lá, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực 
phẩm… 

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết, hàng ngày, Sở Tư pháp giải 
quyết từ 600 - 1.2000 hồ sơ hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, khoảng 
50% lượng hồ sơ hành chính là cấp phiếu lý lịch tư pháp. Lượng hồ sơ quá nhiều nên người 
dân khi đến Sở Tư pháp TP.HCM làm thủ tục trực tiếp thường phải chờ đợi cả khi nộp hồ sơ 
lẫn khi đến nhận kết quả. 

Nhưng từ đầu tháng 12/2018, người dân không cần đến Sở Tư pháp TP.HCM vẫn có thể nộp 
và nhận phiếu lý lịch tư pháp. Với việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua bưu điện, người dân và 
doanh nghiệp có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và chi phí đi lại, chờ đợi. 

 

Nhân viên Bưu điện mang kết quả thủ tục hành chính đến tận nhà để trả cho người dân.

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sau 2 năm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, hiện 63 Bưu điện  tỉnh, thành phố đã chính 
thực hiện dịch vụ này. Gần 50 địa phương thực hiện kết nối hệ thống công nghệ thông tin với 
Bưu điện để triển khai dịch vụ. 



Năm 2018, trên 12 triệu lượt hồ sơ thủ tục hành chính đã được tiếp nhận và trả kết quả qua 
Bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều thủ tục trước kia người dân rất mệt mỏi 
vì phải đi lại, chờ đợi, thì nay đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều, bởi việc tiếp nhận hồ sơ và 
trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được triển khai tại gần 1.600 điểm bưu điện văn 
hóa xã. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại nhà, một trong những điểm nổi bật trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính trong 
thời gian qua là sự vào cuộc quyết liệt của Bưu điện trong việc triển khai Nghị định 
61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính, thông qua việc triển khai thí điểm đưa bộ phận Một cửa các cấp về 
đặt tại trụ sở của Bưu điện tại một số địa phương. 

Theo đó, UBND các cấp không phải bố trí kinh phí để xây dựng trụ sở, cơ sở hạ tầng… đặc 
biệt là không phải bỏ chi phí thường xuyên để duy trì, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở, trang thiết 
bị. 

Khi đưa bộ phận Một cửa về đặt tại Bưu điện, nhân viên Bưu điện cũng sẽ phối hợp với cán 
bộ công chức, viên chức tại quầy để thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính. UBND các cấp chỉ phải bố trí một số lượng công chức, viên chức hợp lý chịu 
trách nhiệm quản lý và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ. Điều này không chỉ 
góp phần thực hiện mục tiêu triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, mà còn giúp 
cơ quan hành chính các cấp giảm tải được công việc để tập trung cho chuyên môn, tinh giản 
biên chế 



 

Nguồn: Tổ quốc   

Ngày đăng: 25/01/2019 
Mục: Tin tức    

Bưu điện Việt Nam đồng chủ trì hoạt động thiện nguyện “Như chưa hề có cuộc chia ly” 

Năm 2019, bên cạnh các hoạt động sản xuất, Bưu điện Việt Nam sẽ đặc biệt quan tâm tới các 
hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Một trong những hoạt động đặc biệt là Bưu điện Việt 
Nam sẽ đồng chủ trì hoạt động Như chưa hề có cuộc chia ly. 

 

Năm 2019, bên cạnh các hoạt động sản xuất, Bưu điện Việt Nam sẽ đặc biệt quan tâm tới các 
hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Một trong những hoạt động đặc biệt là Bưu điện Việt 
Nam sẽ đồng chủ trì hoạt động Như chưa hề có cuộc chia ly. 

Thông tin được đại diện của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đưa ra tại cuộc gặp mặt báo chí 
về Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly phát sóng trở lại - tiếp tục sứ mệnh nối thân 
thương. 

Chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí, ông Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam cho biết, Chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" (NCHCCCL) - một 
chương trình đậm chất nhân văn mang lại rất nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc cho các gia 
đình có người thân bị thất lạc được đoàn tụ. Bởi đây là kênh tiếp nhận thông tin đăng ký tìm 
người thân thông qua dịch vụ EMS và thư thường. Từ năm 2018, Bưu điện Việt Nam đã chủ 
động rất nhiều phần việc về hậu cần để cùng đồng hành với NCHCCCL. Bên cạnh đó tất cả 
các thư, tài liệu của người dân gửi về chương trình thông qua Bưu điệnViệt Nam đều được 
miễn phí cước. 

Cuối năm 2018, sau 10 năm hoạt động, chương trình NCHCCCL đã tạm dừng. Rất nhiều 
khán giả tiếc nuối vì không được theo dõi chương trình đầy ý nghĩa nhân văn này, đặc biệt 
hơn cả là hàng nghìn trường hợp thất lạc sẽ khó có thể được đoàn tụ trong thời gian tới. 

Đây cũng là tiếc nuối và trăn trở của hơn 4 vạn người Bưu điện trên cả nước. Bưu điện Việt 
Nam nhận thấy NCHCCCL là hoạt động nhân đạo đặc biệt kéo dài trong một thời gian mà 
luôn để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội, đặc biệt là niềm hạnh phúc vô bờ của hơn 1.800 
đại gia đình đã được đoàn tụ trong 10 năm quavà đem lại nhiều hi vọng được đoàn tụ cho 
hàng nghìn trường hợp khác trong xã hội. Không chỉ làm được những điều tưởng như không 
thể, NCHCCCL sẻ chia về tinh thần với những trường hợp thất lạc từ lâu, đặc biệt là hướng 
con người tới những suy nghĩ, hành động tốt đẹp và tạo niềm tin về những điều kỳ diệu trong 
cuộc sống. Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam đã tìm thấy điểm chung giữa Chương trình 
NCHCCC và các hoạt động của Bưu điện Việt Nam, đặc biệt là các hoạt động phục vụ trong 
lĩnh vực bưu chính chuyển phát và các dịch vụ hành chính công là phục vụ cộng đồng và kết 



nối mọi tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước, từ thành thị đến nông thôn, miền núi, 
hải đảo xa xôi. Đây cũng là sứ mệnh hoạt động chung của Tổng công ty trong thời gian gần 
đây: "Phục vụ cộng đồng và gắn kết mọi người bằng dịch vụ chất lượng, thân thiện, hiện đại". 

Để hoạt động nhân đạo này tiếp tục trở thành cầu nối cho các trường hợp bị chia ly, đem lại 
niềm hạnh phúc cho các gia đình, đồng thời phục vụ đông đảo sự quan tâm, theo dõi của 
người dân Việt, năm 2019, Bưu điện Việt Nam đã trao đổi với Trung tâm Truyền hình Việt 
Nam tại TP. Hồ Chí Minh, với những người phụ trách chương trình cần tiếp tục đưa chương 
trình này hoạt động trở lại. Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành sâu hơn, phối hợp chặt 
chẽ hơn để chương trình không những hoạt động trở lại mà phải hoạt động mạnh mẽ, hiệu quả 
và lan tỏa rộng hơn đồng thời trên cả phương tiện truyền hình và các phương tiện truyền 
thông hiện đại khác. Đây không chỉ là trách nhiệm của doanh nghiệp Nhà nước với hoạt động 
an sinh xã hội, vì cộng đồng mà còn là tình cảm của hơn 46.000 người Bưu điện trên cả nước 
trước những trường hợp ly tán người thân. 

 

Ông Trần Đức Thích, Chủ tịch Công đoàn (Thứ 3 từ trái sang), đại diện Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam nhận kỷ niệm chương của Chương trình. 

Với sứ mệnh gắn kết mọi người, cùng với lợi thế về mạng lưới phủ rộng đến từng thôn, xã và 
lực lượng lao động chuyên nghiệp, tận tình, tâm huyết, Bưu điện Việt Nam cam kết sẽ luôn 
đồng hành cùng chương trình trên tất cả các lĩnh vực từ việc phối hợp tổ chức sản xuất 
chương trình, kết nối, xác minh thông tin, địa chỉ về các trường hợp thất lạc, vận chuyển thư, 
tài liệu miễn phí cho người dân về chương trình NCHCCCL, truyền thông trên toàn mạng lưới 
về chương trình... 

Nhà báo Thu Uyên cho biết với sự trở lại lần này, Chương trình sẽ mở rộng hơn theo đúng 
nghĩa của ý tưởng ban đầu là một hoạt động xã hội thiện nguyện, để mọi người đều có thể 
chung tay. Từ năm 2019, chương trình có sự phát triển mới để nâng cao tối đa các hoạt động 
thiện nguyện, tìm kiếm và đoàn tụ người thân, trong đó sẽ có thêm nhiều sản phẩm nội dung 
về thông báo tìm kiếm, hành trình tìm kiếm được chiếu trên các kênh phổ biến như Fanpage, 
Youtube của Chương trình và của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, qua đó lan tỏa rộng khắp 
thông tin tìm kiếm để thêm nhiều trường hợp thất lạc, ly tán có cơ hội tìm lại nhau. 

16:00 Chủ nhật, ngày 29 Tết Kỷ Hợi, Chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly - số 120 sẽ 
được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV9, sau một thời gian tạm dừng  



 

Nguồn: Báo Dân sinh   

Ngày đăng: 26/01/2019 
Mục: Tin tức      

Khẩn trương đảm bảo chuyển phát hàng hóa trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 

So với ngày thường, những ngày trước Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng các dịch vụ 
bưu chính, chuyển phát hàng hóa, báo chí qua Bưu điện đều tăng gấp đôi, thậm chí có 
thời điểm tăng gấp ba. 

Để phục vụ tốt nhất các dịch vụ  bưu chính trước, trong và sau Tết Kỷ Hợi 2019, Tổng công 
ty Bưu điện Việt Nam yêu cầu tất cả các Bưu điện tỉnh, thành phố, Tổng công ty Chuyển phát 
nhanh Bưu điện và các đơn vị liên quan chủ động tổ chức sản xuất hợp lý, đảm bảo tất cả 
 hàng hóa của khách hàng được chuyển phát an toàn, đúng thời gian quy định. 

 

  

Các bưu cục cấp 1 của Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức phục vụ người dân và các tổ chức, cơ 
quan, doanh nghiệp đến hết ngày 03/2/2019 và mở cửa phục vụ từ ngày 8/2/2019. Tuy nhiên 
trên cơ sở lưu lượng bưu gửi phát sinh thực tế có thể gia tăng, các Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ 
chủ động quyết định giờ đóng, mở cửa, bố trí số lượng nhân viên giao dịch cho phù hợp. Đối 
với dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trong nước sẽ chấp nhận bưu gửi đến hết ngày 01/2/2019 
và mở cửa phục vụ trở lại từ ngày 08/2/2019. 

Tại các khu vực có  lễ hội lớn, các điểm vui chơi đông người dân, căn cứ điều kiện cụ thể của 
địa phương,  các đơn vị tổ chức hệ thống Kios lưu động phục vụ nhu cầu của nhân dân trong 
dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. 

Đối với dịch vụ chuyển tiền, Bưu điện sẽ thực hiện chi trả các phiếu chuyển tiền trong nước 
và quốc tế, chuyển tiền COD, dịch vụ tiết kiệm bưu điện, tín dụng hưu trí, công chức viên 
chức, lược lượng vũ trang  đến hết ngày 03/2 và hoạt động trở lại vào ngày 8/2. 

Các đơn hàng đặt qua sàn thương mại điện tử Postmart sẽ dừng thu gom từ ngày 28/1 và phát 
hàng trước ngày 02/2. 



 

Để đảm bảo chất lượng, dịch vụ trên toàn mạng lưới, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam yêu 
cầu các  đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình bưu gửi hàng giờ, hàng ngày  để tổ chức khai thác 
và phát trả tới khách hàng đúng thời gian quy định. Khi sản lượng hàng hóa, bưu phẩm tăng 
mạnh so với dự kiến, các đơn vị phải chủ động tăng cường thêm các phương tiện vận chuyển, 
bổ sung lao động, bố trí làm thêm, tăng ca, đảm bảo không tồn đọng hàng hóa, bưu gửi. 

Với số lượng hơn 5.000 xe ô tô, xe máy chuyên dụng, Bưu điện Việt Nam đặc biệt lưu ý các 
nhân viên lái xe vận chuyển, phát hàng hóa tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp 
luật khi tham gia giao thông. Không sử dụng bia rượu, nước uống có cồn trong thời gian làm 
nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng xe hàng ngày, để đảm bảo phương tiện vận 
hành an toàn, đúng hành trình đường thư 



 

 

Nguồn: Dân trí  

Ngày đăng: 25/01/2019 
Mục: Tin tức 

Bàn giao Cổng TTĐT liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ 

Sau nửa năm chính thức đi vào hoạt động, sáng ngày 24.1, Bộ Thông tin và Truyền 
thông (TTTT) đã bàn giao Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ 
cho Bộ LĐTBXH.  

Sau nửa năm chính thức đi vào hoạt động, sáng ngày 24/1, Bộ Thông tin và Truyền thông 
(TTTT) đã bàn giao Cổng thông tin điện tử liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ cho Bộ LĐ-
TB&XH. 

Theo ông Nguyễn Quốc Vinh, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện VN, 
Bưu điện VN đã thu thập được dữ liệu hình ảnh, thông tin của trên 857.500 mộ liệt sĩ trên 
3.000 nghĩa trang liệt sĩ và 2.572.581 ảnh mộ liệt sĩ trên cả nước, chiểm tỉ lệ 96,7% tổng số 
mộ liệt sĩ có dữ liệu trên cơ sở dữ liệu của Bộ LĐ-TB&XH. 

 

  

Hiện nay vẫn còn 19 địa phương chưa thể thu thập hết toàn bộ dữ liệu là do các nghĩa trang 
đang được trùng tu, cải tạo, sửa chữa.  

Sau khi Cổng đi vào hoạt động, Tổng công ty Bưu điện VN vẫn tiếp tục thu thập, cập nhật, bổ 
sung thông tin thường xuyên đối với những trường hợp có sự thay đổi, tu sửa, nâng cấp, di 
chuyển nghĩa trang, quy tập mộ liệt sĩ mới… đảm bảo tính chính xác, của dữ liệu hiển thị trên 
Cổng. 

Theo yêu cầu của Bộ LĐ-TB&XH về việc cập nhật dữ liệu, khi có bất cứ thay đổi nào về việc 
di chuyển, sửa chữa, tu bổ hay quy tập mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ mới, Sở LĐ-TB&XH sẽ 
thông báo cho Bưu điện tỉnh và yêu cầu thu thập dữ liệu cập nhật, bổ sung. 

Các Bưu điện tỉnh sẽ tiến hành thu thập, cập nhật dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử. Việc này 
sẽ được triển khai lâu dài trong các năm để đảm bảo thông tin đưa đến người dân là thông tin 
mới nhất, chính xác nhất 

Hiện Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ luôn được duy trì ổn 
định. 



Tính đến nay tổng số lượt truy cập vào cổng đạt trên 260.000 lượt truy cập. Có thời điểm lượt 
truy cập cập đạt mức 40.000 – 50.000 lượt truy cập/ngày. Trung bình số lượt truy cập mỗi 
ngày đạt: 700 lượt truy cập; tổng số tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do người dân cung cấp thông qua 
Cổng đạt gần 700 tin. 

Theo ông Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng Cục Người có công, Bộ LĐTB&XH đã có một số 
trường hợp thân nhân tìm được mộ liệt sĩ thông qua việc tra cứu và tìm kiếm thông tin trên 
Cổng. Đồng thời cung cấp thêm nhiều thông tin quan trọng liên quan đến các liệt sĩ và mộ liệt 
sĩ. 

Tại buổi Lễ sáng nay, Bộ TTTT đã bàn giao toàn bộ cơ sở dữ liệu về thông tin liệt sĩ, mộ liệt 
sĩ và nghĩa trang liệt sĩ mà Viện Công nghiệp phần mềm đang lưu trữ, bao gồm hình ảnh, 
thông tin, hình ảnh về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 

Toàn bộ hình ảnh gốc về nghĩa trang, mộ liệt sĩ do Bưu điện Việt Nam thu thập được cũng 
được bàn giao. Ngoài ra Bộ TT&TT cũng bàn giao mã  nguồn, tài khoản quản trị, tên miền 
“thongtinlietsi.gov.vn” và “thongtinlietsy.gov.vn” cho Bộ LĐTBXH. 

Theo Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo, việc bàn giao Cổng mới chỉ là bước đầu. Thời 
gian tới các đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp để bổ sung dữ liệu, tích hợp dữ liệu để tăng cường tính 
tương tác trên Cổng thông tin điện tử. 

Mặc dù đã bàn giao nhưng với thế mạnh về công nghệ thông tin và mạng lưới bưu chính trải 
rộng đến tận cấp xã, Bộ TTTT sẵn sàng hỗ trợ Bộ LĐTBXH trong việc quản lý, duy trì và 
phát triển Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ. 

 



 

Nguồn: MIC  

Ngày đăng: 25/01/2019 
Mục: Tin tức 

Hơn 12 triệu lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua Bưu điện 

Giải quyết những thủ tục hành chính thiết yếu qua Bưu điện đang là sự lựa chọn của rất 
nhiều người dân từ thành phố đến nông thôn, miền núi.  Người dân giờ đây  không còn 
mệt mỏi khi phải chờ đợi, hay khổ sở vì phải nhờ vả để giải quyết các thủ tục hành 
chính như trước đây nữa. 

Nếu như trước đây, người dân và các tổ chức, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục giấy tờ phải 
đến trực tiếp các cơ quan hành chính nhà nước thì nay chỉ cần tới Bưu điện là có thể giải 
quyết được rất nhiều thủ tục thiết yếu như: cấp đổi giấy phép lái xe, cấp lý lịch tư pháp, trích 
lục bản sao giấy tờ hộ tịch, cấp phép bán lẻ sản phẩm rượu, thuốc lá, cấp phép xây dựng, cấp 
giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm…  

Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho biết,  hàng ngày, Sở Tư pháp 
giải quyết từ 600-1.2000 hồ sơ hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, 
khoảng 50% lượng hồ sơ hành chính là cấp Phiếu Lý lịch tư pháp. Lượng hồ sơ quá nhiều nên 
người dân khi đến Sở Tư pháp TP.HCM làm thủ tục trực tiếp thường phải chờ đợi cả khi nộp 
hồ sơ lẫn khi đến nhận kết quả. Nhưng từ đầu tháng 12/2018, người dân không cần đến Sở Tư 
pháp TPHCM vẫn có thể nộp và nhận Phiếu Lý lịch tư pháp.Với việc nhận hồ sơ và trả kết 
quả qua bưu điện, người dân và doanh nghiệp có thể tiết kiệm được thời gian, công sức và chi 
phí đi lại, chờ đợi. 

Mục tiêu quan trọng nhất của cải cách hành chính là tạo thuận lợi cho người dân, và các tổ 
chức, doanh nghiệp khi đi giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời  giảm áp lực cho cơ quan 
công vụ. Chính vì vậy Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai tiếp 
nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ra đời 
để góp phần thực hiện tốt mục tiêu này. 

Theo Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, sau 2 năm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, hiện 63 Bưu điện  tỉnh, thành phố đã chính 
thực hiện dịch vụ này. Gần 50 địa phương thực hiện kết nối công nghệ thông tin với Bưu điện 
để triển khai dịch vụ này. Năm 2018, có trên 12.000.000 lượt hồ sơ được tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2017. Nhiều 
thủ tục trước kia người dân rất mệt mỏi vì phải đi lại, chờ đợi thì nay đã trở nên đơn giản hơn 
rất nhiều, bởi việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được triển 
khai tại gần 1.600 Bưu điện Văn hóa xã. 

Bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính tại nhà, một trong những điểm nổi bật trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính trong 
thời gian qua là sự vào cuộc quyết liệt của Bưu điện trong việc triển khai Nghị định 
61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính. Thông qua việc triển khai thí điểm đưa bộ phận Một cửa các cấp về 
đặt tại trụ sở của Bưu điện tại một số địa phương. Theo đó UBND các cấp không phải bố trí 
kinh phí để xây dựng trụ sở, cở sở hạ tầng… đặc biệt là không phải bỏ chi phí thường  xuyên 
để duy trì, sửa chữa, bảo dưỡng trụ sở, trang thiết bị. 

  

Ngoài ra, khi đưa bộ phận Một cửa về đặt tại Bưu điện, nhân viên Bưu điện cũng sẽ phối hợp 
với cán bộ công chức, viên chức tại quầy để thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính. UBND các cấp chỉ phải bố trí một số lượng công chức, viên chức 



hợp lý chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tiếp nhận hồ sơ. Điều 
này không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu triển khai Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, 
mà còn giúp cơ quan hành chính các cấp giảm tải được công việc để tập trung cho chuyên 
môn, sắp lao động, tin giản biên chế./. 

 


