
 

Nguồn: Vietnamnet 

Ngày đăng: 12/02/2019 
Mục: Tin tức    

Chuyển phát hỏa tốc 261 bưu gửi ngay ngày mùng 1 Tết 

Đêm 30 Tết, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng 

chuyển phát hỏa tốc 261 bưu gửi thuộc dịch vụ KT1 đi 62 tỉnh, thành phố với yêu cầu 

phát toàn bộ ngay trong ngày Mùng 1 Tết. 

 

Dịch vụ bưu chính KT1 là dịch vụ vận chuyển và phát bưu gửi bao gồm: Thư, gói, kiện tài 

liệu trên mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trong phạm vi nội tỉnh và liên 

tỉnh. 

Dịch vụ bưu chính KT1 là dịch vụ vận chuyển và phát bưu gửi bao gồm: Thư, gói, kiện tài 

liệu trên mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trong phạm vi nội tỉnh và liên 

tỉnh. 

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 

do đã có phương án bố trí trực điều hành và đảm bảo chuyển phát bưu gửi KT1 (24/7) tại 63 

Bưu điện tỉnh, thành phố, nên ngay sau khi Cục Bưu điện Trung ương bàn giao các túi bưu 

gửi KT1 vào đêm 30 Tết Bưu điện Việt Nam đã nhanh chóng tổ chức lưu thoát bằng cả đường 

bộ và đường hàng không để kịp thời gian phát tới các cơ quan Đảng và Nhà nước ngay trong 

ngày mùng 1 Tết. 

Hơn 150 lái xe và công nhân khai thác, bưu tá và lực lượng điều hành của Bưu điện Việt Nam 

đã tham gia vào phục vụ đợt chuyển phát các bưu gửi, thư, tài liệu phục vụ cơ quan Đảng, 

Nhà nước trong đợt này và đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 
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Taị Công ty Vâṇ chuyển và Kho vâṇ Bưu điêṇ, sản lươṇg khai thác phát sinh 01 tháng Tết vận 

chuyển qua đường tàu hỏa tăng 46%, xe chuyên ngành tăng 28%, giao nhận đường bay trong 

nước tăng 33%... 

Một trong những thông tin đáng chú ý nữa trong lĩnh vực bưu chính dịp Tết Nguyên đán vừa 

qua là mặc dù lưu lượng khai thác, vận chuyển các sản phẩm bưu chính, báo chí trong thời 

gian trước Tết đều tăng mạnh nhưng các đơn vị trên toàn mạng lưới đã chủ động bố trí lao 

động, ca kíp hợp lý; tổ chức làm thêm ca, thêm giờ, thuê thêm lao động xã hội để tổ chức tốt 

công tác khai thác, nên đa phần bưu gửi, báo chí được lưu thoát, chuyển phát tới tận tay người 

nhận đảm bảo an toàn và đúng thời gian yêu cầu. 

Tính riêng taị Công ty Vâṇ chuyển và Kho vâṇ Bưu điêṇ, sản lươṇg khai thác phát sinh 01 

tháng Tết vận chuyển qua đường tàu hỏa tăng 46%, xe chuyên ngành tăng 28%, giao nhận 

đường bay trong nước tăng 33%; Sản lươṇg đôṭ xuất đạt trên 2.431 tấn (tăng 17% cùng kỳ 

năm ngoái). Riêng sản lươṇg vâṇ chuyển đường truc̣ Bắc – Nam xe ô tô đaṭ trên 8.314 tấn 

trong tháng cao điểm trước Tết (tăng 61% so với cùng kỳ năm trước). 

 

Lĩnh vực phát hành báo chí cũng hoàn thành việc khai thác các loại báo, tạp chí Tết, Bưu điện 

Việt Nam đã nỗ lực chuyển phát tới tay độc giả tất cả các ấn phẩm trước Tết. Trong dịp Tết 
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Nguyên đán 2019, Bưu điện Việt Nam đã khai thác trên 170 ấn phẩm báo Tết, sản lượng phát 

hành đạt gần 1,5 triệu tờ/cuốn. Trọng lượng vận chuyển đạt gần 1.000 tấn. 

Ngoài việc khai thác các loại báo Tết trên, việc phát hành báo thường kỳ vẫn đảm bảo đúng 

thời gian phát hành của các báo. Bắt đầu từ đêm và rạng sáng ngày 07/02/2019 (mùng 3 Tết) 

Bưu điện Việt Nam đã bố trí nhân lực để tổ chức khai thác và lưu thoát báo Nhân Dân kịp 

thời tại các điểm in. 

Hoaṭ đôṇg giao dic̣h của các Bưu cuc̣ đã hoaṭ đôṇg trở laị bình thường từ ngày 08/02/2019 

(mùng 4 Tết). 



 

Nguồn: VTC News 

Ngày đăng: 12/02/2019 
Mục: Tin tức                 

Bưu điện Việt Nam chuyển phát thành công 261 bưu gửi phục vụ cơ quan Đảng, Nhà 

nước ngay trong ngày mùng 1 Tết 

Đêm 30 Tết, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được giao nhiệm vụ đặc biệt quan trọng 

chuyển phát hỏa tốc 261 bưu gửi thuộc dịch vụ KT1 đi 62 tỉnh, thành phố với yêu cầu 

phát toàn bộ ngay trong ngày Mùng 1 Tết. 

Dịch vụ bưu chính KT1 là dịch vụ vận chuyển và phát bưu gửi bao gồm: Thư, gói, kiện tài 

liệu trên mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trong phạm vi nội tỉnh và liên 

tỉnh. 

 

Dịch vụ bưu chính KT1 là dịch vụ vận chuyển và phát bưu gửi bao gồm: Thư, gói, kiện tài 

liệu trên mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trong phạm vi nội tỉnh và liên 

tỉnh. 

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 

do đã có phương án bố trí trực điều hành và đảm bảo chuyển phát bưu gửi KT1 (24/7) tại 63 

Bưu điện tỉnh, thành phố, nên ngay sau khi Cục Bưu điện Trung ương bàn giao các túi bưu 

gửi KT1 vào đêm 30 Tết Bưu điện Việt Nam đã nhanh chóng tổ chức lưu thoát bằng cả đường 

bộ và đường hàng không để kịp thời gian phát tới các cơ quan Đảng và Nhà nước ngay trong 

ngày mùng 1 Tết. 

Hơn 150 lái xe và công nhân khai thác, bưu tá và lực lượng điều hành của Bưu điện Việt Nam 

đã tham gia vào phục vụ đợt chuyển phát các bưu gửi, thư, tài liệu phục vụ cơ quan Đảng, 

Nhà nước trong đợt này và đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 



 

Taị Công ty Vâṇ chuyển và Kho vâṇ Bưu điêṇ, sản lươṇg khai thác phát sinh 01 tháng Tết vận 

chuyển qua đường tàu hỏa tăng 46%, xe chuyên ngành tăng 28%, giao nhận đường bay trong 

nước tăng 33%... 

Một trong những thông tin đáng chú ý nữa trong lĩnh vực bưu chính dịp Tết Nguyên đán vừa 

qua là mặc dù lưu lượng khai thác, vận chuyển các sản phẩm bưu chính, báo chí trong thời 

gian trước Tết đều tăng mạnh nhưng các đơn vị trên toàn mạng lưới đã chủ động bố trí lao 

động, ca kíp hợp lý; tổ chức làm thêm ca, thêm giờ, thuê thêm lao động xã hội để tổ chức tốt 

công tác khai thác, nên đa phần bưu gửi, báo chí được lưu thoát, chuyển phát tới tận tay người 

nhận đảm bảo an toàn và đúng thời gian yêu cầu. 

Tính riêng taị Công ty Vâṇ chuyển và Kho vâṇ Bưu điêṇ, sản lươṇg khai thác phát sinh 01 

tháng Tết vận chuyển qua đường tàu hỏa tăng 46%, xe chuyên ngành tăng 28%, giao nhận 

đường bay trong nước tăng 33%; Sản lươṇg đôṭ xuất đạt trên 2.431 tấn (tăng 17% cùng kỳ 

năm ngoái). Riêng sản lươṇg vâṇ chuyển đường truc̣ Bắc – Nam xe ô tô đaṭ trên 8.314 tấn 

trong tháng cao điểm trước Tết (tăng 61% so với cùng kỳ năm trước). 

 

  

Lĩnh vực phát hành báo chí cũng hoàn thành việc khai thác các loại báo, tạp chí Tết, Bưu điện 

Việt Nam đã nỗ lực chuyển phát tới tay độc giả tất cả các ấn phẩm trước Tết. Trong dịp Tết 

Nguyên đán 2019, Bưu điện Việt Nam đã khai thác trên 170 ấn phẩm báo Tết, sản lượng phát 

hành đạt gần 1,5 triệu tờ/cuốn. Trọng lượng vận chuyển đạt gần 1.000 tấn. 



Ngoài việc khai thác các loại báo Tết trên, việc phát hành báo thường kỳ vẫn đảm bảo đúng 

thời gian phát hành của các báo. Bắt đầu từ đêm và rạng sáng ngày 07/02/2019 (mùng 3 Tết) 

Bưu điện Việt Nam đã bố trí nhân lực để tổ chức khai thác và lưu thoát báo Nhân Dân kịp 

thời tại các điểm in. 

Hoaṭ đôṇg giao dic̣h của các Bưu cuc̣ đã hoaṭ đôṇg trở laị bình thường từ ngày 08/02/2019 

(mùng 4 Tết).  



 

Nguồn: Báo Chính phủ  

Ngày đăng: 12/02/2019 
Mục: Kinh tế    

Bộ Công Thương và Bưu điện Việt Nam hợp tác cải cách thủ tục hành chính 

Ngày 12/2, Bộ Công Thương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết 

thoả thuận hợp tác triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ 

sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Lễ ký kết. Ảnh: VGP/Hiền Minh 

Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính 

(TTHC) trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ Công Thương để chuyển cho tổ chức, doanh 

nghiệp, người dân và ngược lại. Đặc biệt, hai bên sẽ khẩn trương kết nối trực tuyến Cổng dịch 

vụ công trực tuyến/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Công Thương với hệ thống 

thông tin điện tử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện các tỉnh, thành phố để tiếp 

nhận thông tin về tình trạng xử lý TTHC thuộc ngành Công Thương, qua đó tiếp nhận hồ sơ 

và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. 

Để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm rõ về những TTHC thực hiện qua Bưu điện, 

Bộ Công Thương sẽ rà soát và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Những 

TTHC đơn giản sẽ được Bộ Công Thương chuyển giao cho Bưu điện đảm nhiệm từ cả hai 

công đoạn: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ mà tổ chức, doanh 

nghiệp và người dân yêu cầu. 

Theo ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong số 291 thủ tục hành chính ở 

cấp Trung ương của Bộ Công Thương, Bộ đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối với 173 dịch vụ, đạt tỷ lệ 60%. Để tận dụng 

lợi thế mạng lưới của Bưu điện Việt Nam, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh hơn 

nữa việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng khẳng định, Bộ Công Thương sẽ kết nối điện tử với Tổng 

công ty Bưu điện Việt Nam để trước mắt người dân, các tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi 

quá trình giải quyết TTHC và kết quả giải quyết hồ sơ của mình. 



Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cũng cho biết, ở vùng sâu, 

vùng xa, việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là những trường 

hợp ít sử dụng internet. Việc có một đơn vị đứng ra tư vấn giúp người dân thực hiện các dịch 

vụ công trực tuyến là rất cần thiết. Với mạng lưới trải rộng tới tận cấp xã, Bưu điện Việt Nam 

đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người dân từng bước thực hiện các TTHC qua 

kênh trực tuyến, đồng thời cũng là cánh tay vươn dài để các bộ, ngành tiếp cận người dân ở 

vùng sâu vùng xa, từng bước mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ. 

 

 

 

 



 

Nguồn: Vietnamnet  

Ngày đăng: 12/02/2019 
Mục: Kinh doanh  

Bộ Công Thương đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính 

Bộ Công Thương và TCT Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác triển 

khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong số 291 thủ tục hành chính ở 

cấp trung ương của Bộ Công Thương, Bộ đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối 173 dịch vụ, đạt tỉ lệ 60%. 

“Chúng ta có thể tưởng tượng một xã vùng sâu, vùng xa, người dân hoặc doanh nghiệp nào đó 

mong muốn thực hiện 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương. 

Họ sẽ không cần phải về Bộ, không cần phải tiếp xúc với nhân viên ngành Công Thương mà 

chỉ cần tới một điểm Bưu điện ở cấp xã là có thể được giải thích và hướng dẫn đầy đủ hồ sơ 

gồm những gì cũng như các bước để làm, để thực hiện thủ tục hành chính. 

Người dân và doanh nghiệp sẽ có lợi hơn rất nhiều vể cả thời gian, công sức và chi phí. Nếu 

như chúng ta làm tốt được như thế thì đây là một bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục 

hành chính của Bộ Công Thương”, Thứ Trưởng Trần Quốc Khánh chia sẻ. 

Để tận dụng lợi thế mạng lưới của BĐVN lan tỏa đến cấp xã, tạo điều kiện hơn nữa cho người 

dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ 

đẩy mạnh hơn nữa việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính 

công ích. 

 

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định, bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Bộ 

Công Thương sẽ kết nối điện tử với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để trước mắt người 

dân, các tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính và kết 

quả giải quyết hồ sơ của mình. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho 

biết ở cùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn, nhất 



là những trường hợp ít khi sử dụng internet. Việc có một đơn vị đứng ra tư vấn giúp người 

dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến là rất cần thiết. 

Với mạng lưới trải rộng tới tận cấp xã, BĐVN đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ 

người dân từng bước thực hiện các thủ tục hành chính qua kênh trực tuyến, đồng thời cũng là 

cánh tay vươn dài để các Bộ, ngành tiếp cận người dân ở vùng sâu vùng xa, từng bước mở 

rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Đối với việc hợp tác giữa Bộ Công Thương và TCT Bưu điện Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn 

Thành Hưng mong muốn Bộ Công Thương sớm kết nối trực tuyến Cổng dịch vụ công trực 

tuyến với hệ thống thông tin điện tử của BĐVN. 

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Việt Nam trong đào tạo, tập huấn cho nhân viên 

Bưu điện về các quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công thương 

để cung cấp cho người dân, doanh nghiệp sự hỗ trợ kịp thờ và hiệu quả nhất. 

Ông Phạm Anh Tuấn,Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Bưu điện Việt Nam cũng khẳng định 

sẽ thực hiện tốt nhất các nội dung mà hai bên đã ký trong thỏa thuận hợp tá hôm nay. Thời 

gian tới, BĐVN sẽ tiếp tục tập trung xây dựng cơ sở vật chất và phát triển công nghệ thông tin 

để triển khai tốt nhất các dịch vụ hành chính công trên toàn mạng lưới. 

D.Anh 



 

Nguồn: Nhân dân     

Ngày đăng: 12/02/2019 
Mục: Tin tức    

Hợp tác đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính 

Nhằm góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục tạo điều kiện 

thuận lợi hơn nữa cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, ngày 12-2, tại Hà Nội, Bộ Công 

thương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC qua dịch vụ 

bưu chính công ích. 

 

Lãnh đạo Bộ Công thương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác. 

Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC 

trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ Công thương để chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, 

người dân và ngược lại. Đặc biệt, hai bên sẽ khẩn trương kết nối trực tuyến Cổng dịch vụ 

công trực tuyến/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Công thương với hệ thống thông 

tin điện tử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện các tỉnh, thành phố để tiếp nhận 

thông tin về tình trạng xử lý TTHC thuộc ngành công thương, qua đó tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. 

Để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm rõ về những TTHC thực hiện qua bưu điện, 

Bộ Công thương sẽ rà soát và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ. Những 

TTHC đơn giản sẽ được Bộ Công thương chuyển giao cho Bưu điện đảm nhiệm từ cả hai 

công đoạn: tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ mà tổ chức, doanh 

nghiệp và người dân yêu cầu. 

Thứ trưởng Công thương Trần Quốc Khánh cho biết, trong số 291 TTHC ở cấp T.Ư của Bộ 

Công thương, bộ đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thông qua dịch vụ 

bưu chính công ích đối 173 dịch vụ, đạt tỷ lệ 60%. Để tận dụng lợi thế mạng lưới của Bưu 

điện Việt Nam lan tỏa đến cấp xã, tạo điều kiện hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, góp 

phần cải cách TTHC, thời gian tới, Bộ Công thương sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Bên cạnh việc tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả, Bộ Công thương sẽ kết nối điện tử với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam 

để trước mắt người dân, các tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình giải quyết TTHC 

và kết quả giải quyết hồ sơ của mình. 

Cam kết sẽ tích cực thực hiện vai trò là cầu nối hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và 

thực hiện TTHC, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến tại bưu điện, Chủ tịch HĐTV Tổng 



công ty Bưu điện Việt Nam, Phạm Anh Tuấn khẳng định, sẽ thực hiện tốt nhất các nội dung 

mà hai bên đã ký trong thỏa thuận hợp tác. Với 12 nghìn điểm phục vụ, trong đó 80% đã kết 

nối online, năm 2018, hơn 12 triệu hồ sơ hành chính công được thực hiện qua bưu điện đều 

bảo đảm an toàn, chính xác. Thời gian tới, Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung xây dựng 

cơ sở vật chất và phát triển công nghệ thông tin, triển khai tốt nhất các dịch vụ hành chính 

công trên toàn mạng lưới. 



 

Nguồn: Hà Nội mới  

Ngày đăng: 12/02/2019 
Mục: Tin tức    

12 triệu hồ sơ hành chính được thực hiện qua bưu điện 

Đến nay, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam có 12.000 điểm phục vụ, trong đó 80% đã 

kết nối trực tuyến (online). Tính đến hết năm 2018, hơn 12 triệu hồ sơ hành chính công 

được thực hiện qua bưu điện bảo đảm an toàn, chính xác.  

 

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tổng Công ty Bưu điện 

Việt Nam. 

 

Thông tin trên được ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu 

điện Việt Nam cho biết tại buổi ký thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty với Bộ Công 

Thương triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp 

nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ngày 12-2. 

 

Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục 

hành chính trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ Công Thương để chuyển cho tổ chức, doanh 

nghiệp, người dân và ngược lại. 

Hai bên sẽ triển khai kết nối trực tuyến Cổng dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin một 

cửa điện tử của Bộ Công Thương với hệ thống thông tin điện tử của Tổng Công ty Bưu điện 

Việt Nam, bưu điện các tỉnh, thành phố để tiếp nhận thông tin về tình trạng xử lý thủ tục hành 

chính thuộc ngành Công Thương, qua đó tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân 



 

Nguồn: Quân đội Nhân dân  

Ngày đăng: 12/02/2019 
Mục: Xã hội   

Bộ Công thương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: Hợp tác giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Ngày 12-2, tại Hà Nội, Bộ Công thương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức 

lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp 

nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo đó, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục 

hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ Công thương để chuyển cho tổ chức, 

doanh nghiệp, người dân và ngược lại. Đặc biệt, hai bên sẽ khẩn trương kết nối trực tuyến 

Cổng dịch vụ công trực tuyến/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Công thương với hệ 

thống thông tin điện tử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện các tỉnh, thành phố để 

tiếp nhận thông tin về tình trạng xử lý TTHC thuộc ngành Công thương, qua đó tiếp nhận hồ 

sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. 

Để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm rõ về những TTHC thực hiện qua Bưu điện, 

Bộ Công thương sẽ rà soát và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của bộ. Những 

TTHC đơn giản sẽ được Bộ Công thương chuyển giao cho bưu điện đảm nhiệm từ cả hai 

công đoạn: Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ mà tổ chức, doanh 

nghiệp và người dân yêu cầu. 

 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh, trong số 291 thủ tục hành chính ở cấp 

trung ương, bộ đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua 

dịch vụ bưu chính công ích đối 173 dịch vụ, đạt tỷ lệ 60%. Để tận dụng lợi thế mạng lưới của 

Bưu điện Việt Nam lan tỏa đến cấp xã, tạo điều kiện hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, 

góp phần cải cách thủ tục hành chính, thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh hơn nữa 

việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 



Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho biết 

ở cùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là 

những trường hợp ít khi sử dụng internet. Việc có một đơn vị đứng ra tư vấn giúp người dân 

thực hiện các dịch vụ công trực tuyến là rất cần thiết. Với mạng lưới trải rộng tới tận cấp xã, 

Bưu điện Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người dân từng bước thực hiện 

các thủ tục hành chính qua kênh trực tuyến, đồng thời cũng là cánh tay vươn dài để các bộ, 

ngành tiếp cận người dân ở vùng sâu vùng xa, từng bước mở rộng, nâng cao chất lượng dịch 

vụ. 

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng mong muốn Bộ Công thương sớm kết nối trực tuyến cổng 

dịch vụ công trực tuyến với hệ thống thông tin điện tử của Bưu điện Việt Nam. Đồng thời 

phối hợp chặt chẽ với Bưu điện Việt Nam trong đào tạo, tập huấn cho nhân viên bưu điện về 

các quy trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực công thương để cung cấp 

cho người dân, doanh nghiệp sự hỗ trợ kịp thời và hiệu quả nhất. 



 

Nguồn: Báo Đầu tư   

Ngày đăng: 13/02/2019 
Mục: Tin tức  

Bộ Công Thương giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 

Bộ Công Thương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức Lễ Ký kết Thỏa 

thuận hợp tác triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ 

và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính 

trong các lĩnh vực hoạt động của Bộ Công Thương để  chuyển cho tổ chức, doanh nghiệp, 

người dân và ngược lại. Đặc biệt, hai bên sẽ khẩn trương kết nối trực tuyến Cổng dịch vụ 

công trực tuyến/Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Công Thương với hệ thống thông 

tin điện tử của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bưu điện các tỉnh, thành phố để tiếp nhận 

thông tin về tình trạng xử lý thủ tục hành chính thuộc ngành Công Thương, qua đó tiếp nhận 

hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân. 

Để các tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm rõ về những thủ tục hành chính thực hiện qua 

Bưu điện, Bộ Công Thương sẽ rà soát và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của 

Bộ. Những TTHC đơn giản sẽ được Bộ Công Thương chuyển giao cho Bưu điện đảm nhiệm 

từ cả hai công đoạn:  tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ mà tổ chức, 

doanh nghiệp và người dân yêu cầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong số 291 thủ tục hành chính ở 

cấp trung ương của Bộ Công Thương, Bộ  đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính  thông qua dịch vụ bưu chính công ích đối 173 dịch vụ, đạt tỉ lệ 60%. Để tận 

dụng lợi thế mạng lưới của Bưu điện Việt Nam lan tỏa đến cấp xã, tạo điều kiện hơn nữa cho 

người dân và doanh nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính, thời gian tới, Bộ Công 

Thương sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

 

Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích giữa 

Bộ Công thương và Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam. 

http://baodautu.vn/doanh-nghiep-d3/


Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng định, bên cạnh việc tiếp nhận hồ sơ và  trả kết quả, Bộ 

Công Thương sẽ kết nối điện tử với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để trước mắt người 

dân, các tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình giải quyết thủ tục hành chính và kết 

quả giải quyết hồ sơ của mình. 

Thứ Trưởng Trần Quốc Khánh cũng mong muốn Bưu điện Việt Nam sẽ trở thành đơn vị đi 

đầu trong việc tư vấn cho người dân trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên toàn 

mạng lưới 63 Bưu điện tỉnh, thành phố. 

“Chúng  ta có thể tưởng tượng một xã vùng sâu, vùng xa, người dân hoặc doanh nghiệp nào 

đó  mong muốn thực hiện 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công Thương. Họ sẽ  không 

cần phải về Bộ, không cần phải tiếp xúc với nhân viên ngành Công Thương mà  chỉ cần tới 

một điểm Bưu điện ở cấp xã là có thể được giải thích và hướng dẫn đầy đủ hồ sơ gồm những 

gì cũng như các bước để làm, để thực hiện thủ tục hành chính. Người dân và doanh nghiệp sẽ 

có lợi hơn rất nhiều vể cả thời gian, công sức và chi phí.  Nếu như chúng ta làm tốt được như 

thế thì đây là một bước đột phá trong công tác cải cách thủ tục hành chính của Bộ Công 

Thương”, Thứ Trưởng Trần Quốc Khánh chia sẻ. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho 

biết ở cùng sâu, vùng xa, việc tiếp cận dịch vụ công trực tuyến vẫn còn nhiều khó khăn, nhất 

là những trường hợp ít khi sử dụng internet. Việc có một đơn vị đứng ra tư vấn giúp người 

dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến là rất cần thiết. Với mạng lưới trải rộng tới tận cấp 

xã, Bưu điện Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc giúp đỡ người dân từng bước thực 

hiện các thủ tục hành chính qua kênh trực tuyến, đồng thời cũng là cánh tay vươn dài để các 

Bộ, ngành tiếp cận người dân ở vùng sâu vùng xa, từng bước mở rộng, nâng cao chất lượng 

dịch vụ. 

Đối với việc hợp tác giữa Bộ Công Thương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Thứ trưởng 

Nguyễn Thành Hưng mong muốn Bộ Công Thương sớm kết nối trực tuyến Cổng dịch vụ 

công trực tuyến với hệ thống thông tin điện tử của Bưu điện Việt Nam. Đồng thời phối hợp 

chặt chẽ với Bưu điện Việt Nam trong đào tạo, tập huấn cho nhân viên Bưu điện  về các  quy 

trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Công thương để cung cấp cho người 

dân, doanh nghiệp sự hỗ trợ kịp thờ và hiệu quả nhất. 

Cam kết sẽ sẽ tích cực thực hiện vai trò là cầu nối hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và 

thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến tại bưu điện, ông Phạm 

Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cũng khẳng định 

sẽ  thực hiện tốt nhất các nội dung mà hai bên đã ký trong thỏa thuận hợp tá hôm nay. Với 

12.000 điểm phục vụ, trong đó 80% đã kết nối online, năm  2018 hơn 12 triệu hồ sơ hành 

chính công được thực hiện qua Bưu điện đều được đảm bảo an toàn, chính xác. Thời gian tới, 

Bưu điện Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung xây dựn cơ sở vật chất và phát triển công nghệ thông 

tin để triển khai tốt nhất các dịch vụ hành chính công trên toàn mạng lưới. 

Tuy nhiên để cải cách hành chính đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả cao, ông Tuấn mong 

muốn Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách toàn diện và 

thống nhất, để người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện trọn vẹn các thủ tục tại bưu điện, 

tránh việc phải liên hệ với nhiều đầu mối khác nhau để giải quyết thủ tục trong một vấn đề 
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Thu thập được 209.000 địa chỉ thuộc Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa" 

Ông Nguyễn Sơn Hà, Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, thực hiện Dự án “Nền tảng dữ 

liệu Bản đồ số Việt Nam” nằm trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số 

hóa” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tính đến hết ngày 11-2-2019, ngành Bưu điện 

và Đoàn thanh niên đã thu thập được khoảng 209 nghìn địa chỉ trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, các nhân viên bưu điện toàn tỉnh đã thu thập được 197 nghìn địa chỉ, Đoàn thanh 

niên thu thập được khoảng 12 nghìn địa chỉ. Riêng trong ngày ra quân đầu tiên sau kỳ nghỉ 

Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, nhân viên bưu điện đã thu thập được 29 nghìn địa chỉ trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh thu thập thông tin tại đường Hà Huy Tập (TP. Buôn Ma Thuột). 

Theo Kế hoạch, việc thu thập thông tin địa chỉ phải hoàn thành trong tháng 1-2019. Tuy 

nhiên, do số  lượng địa chỉ lớn, địa bàn rộng, lực lượng mỏng nên tại Đắk Lắk việc thu thập 

không kịp tiến độ theo yêu cầu đề ra. 

 

 


