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

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

cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, ngày 12/2/2019 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 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. 

 

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. 

  

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. 

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, 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, 

http://baodansinh.vn/kinh-te-d10/


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. 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 Phạm Anh 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. 

http://baodansinh.vn/cong-tac-xa-hoi-c22/
http://baodansinh.vn/cong-nghe-d14/
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Bộ Công Thương nhận hồ sơ, trả kết quả nhiều thủ tục hành chính qua Bưu điện 

Bộ Công Thương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa 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 (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Bộ Công Thương và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc tiếp 

nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính. 

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.  

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 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 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. 

Ông 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 một TTHC 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 TTHC. 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 TTHC của Bộ Công Thương” - Thứ 

trưởng Khánh chia sẻ. 

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

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.  
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Nhân viên bưu điện tận tâm với nghề 

Năng động, nhiệt huyết, hết lòng vì công việc nên suốt 13 năm gắn bó với nghề, chị 

Nguyễn Thị Hữu, Trưởng Bưu điện Văn hóa xã (BĐVHX) Tân Thành, huyện Bắc Sơn 

đã “chinh phục” được hàng nghìn khách hàng, đưa BĐVHX trở thành điểm đến quen 

thuộc, gần gũi với mọi người dân. 

Chị Hữu sinh năm 1985 tại thôn Tân Vũ, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn trong một gia đình có 

5 chị em gái. Năm 2004, tốt nghiệp phổ thông, chị Hữu học lớp cơ bản về công nghệ thông 

tin. Sau đó, chị học Trường Công nhân Bưu điện ở Thái Nguyên. Từ tháng 1/2006, chị Hữu 

nhận việc ở Bưu điện Văn hóa xã Tân Thành. Thời điểm đó, công việc hằng ngày của chị chỉ 

là trực điện thoại và nhận gửi giấy tờ; bưu phẩm gửi đi hầu như không có. 

Năm 2010, khi điện thoại di động bắt đầu phát triển, nhu cầu sử dụng thẻ điện thoại nhiều, tại 

điểm BĐVHX bán thêm thẻ viễn thông. Tuy nhiên, tính cả việc phát báo và bán thẻ doanh thu 

cũng chẳng được là bao nên thu nhập của nhân viên bưu điện hồi đó rất hạn chế. Chính vì 

vậy, tranh thủ ngoài giờ làm việc, chị Hữu lại chạy chợ để kiếm thêm thu nhập, mong được 

bám trụ với nghề. 

 

Chị Nguyễn Thị Hữu (bên phải) giới thiệu sản phẩm gia dụng cho khách mua hàng 

Chị Hữu chia sẻ: Trải qua quãng thời gian “trầm lắng” của điểm BĐVHX, năm 2013, toàn hệ 

thống bưu điện bắt đầu đổi mới. Từ đó, tôi được tham gia rất nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ 

của ngành ở Tổng công ty, ở Bưu điện tỉnh. Những ngày đầu đổi mới, tôi gặp nhiều khó khăn, 

trong đó, khó khăn lớn nhất là phải thay đổi cách làm “truyền thống”. Bởi trước đây vốn chỉ 

quen việc có khách thì phục vụ, không có khách thì thôi. Nhưng từ khi đổi mới thì tư duy và 

cách làm cũng phải “đổi mới”, năng động, hoạt bát hơn để thích nghi với nhịp mới của công 

việc như chủ động tiếp cận khách; tư vấn nhiệt tình hơn;  thậm chí đến gõ cửa từng nhà… 

Theo đó, từ năm 2013, chị Hữu thường tranh thủ thời gian cuối giờ chiều vừa đi phát báo, vừa 

đến từng nhà tuyên truyền, vận động bà con mua thẻ bảo hiểm y tế; bảo hiểm nhân thọ; hướng 

dẫn; làm hồ sơ, hợp đồng bảo hiểm cho khách hàng ngay tại nhà. Cùng với đó, tăng cường 

việc kết nối với các cộng tác viên cơ sở là các chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ trong xã để đẩy mạnh 

bán thẻ viễn thông. 



Tháng 5/2016, điểm BĐVHX Tân Thành chính thức trở thành điểm BĐVHX đa dịch vụ với 

nhiều dịch vụ mới phát sinh như: tài chính bưu chính; phân phối truyền thông; hàng tiêu 

dùng… Tận dụng giờ nghỉ trưa, giờ giao hàng buổi tối, chị Hữu lại tiếp tục đến từng thôn, bản 

tuyên truyền vận động người dân sử dụng các dịch vụ mới của bưu điện như: cấp đổi giấy 

phép lái xe; gửi tiền tiết kiệm. 

Bà Triệu Thị Loan, thôn Bình An 1, xã Tân Thành, huyện Bắc Sơn cho biết: Từ năm 2016, 

được cháu Hữu tư vấn, giới thiệu, tôi thường xuyên sử dụng các dịch vụ; sản phẩm của bưu 

điện như: gửi tiết kiệm, mua đồ gia dụng… Cháu Hữu rất nhiệt tình, hòa nhã nên người dân 

chúng tôi rất hài lòng và yêu mến. 

Ông Triệu Văn Sỹ, Trưởng phòng Hành chính Bưu điện tỉnh cho biết: Chị Hữu, Trưởng 

BĐVHX Tân Thành, huyện Bắc Sơn là người có nhiều năm liền gắn bó với vị trí nhân viên 

BĐVHX. Trong suốt thời gian công tác, đặc biệt là trong khoảng 5 năm trở lại đây, chị Hữu là 

một tấm gương điển hình về sự chịu khó, nhiệt tình, đột phá, phát triển đồng đều các dịch vụ; 

đi đầu trong các điểm BĐVHX trên toàn tỉnh. Từ năm 2013 đến nay, điểm BĐVHX Tân 

Thành, huyện Bắc Sơn do chị Hữu phụ trách đã có những bước tăng trưởng ngoạn mục với 

doanh thu trung bình từ 45 – 50 triệu đồng/tháng/điểm. Thậm chí, có những thời điểm tổng 

doanh thu của điểm đạt tới 75 triệu đồng/tháng; doanh thu quý đạt từ 160 – 190 triệu 

đồng/quý (cao nhất trong toàn hệ thống).  Năm 2018, nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập 

BĐVHX, chị Hữu là một trong 20 nhân viên BĐVHX trên toàn quốc vinh dự được nhận bằng 

khen của Bộ Thông tin và Truyền thông vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển 

BĐVHX, góp phần vào sự phát triển ngành thông tin và truyền thông Việt Nam. 

NGUYỄN PHƯƠNG 



 

Nguồn: Báo Mới  

Ngày đăng: 14/02/2019 
Mục: Tin tức  

Triển khai 'Hệ tri thức Việt số hóa' đến với đoàn viên, thanh niên Thủ đô 

Sáng 14/2, Lễ ký kết biên bản phối hợp giữa Thành đoàn Hà Nội và Bưu điện Hà Nội 

triển khai nhập liệu 'Hệ tri thức Việt số hóa' được tổ chức. 

Theo đó, hai bên sẽ cùng thực hiện biên bản kí kết với nội dung: Giai đoạn 1, từ 15/2 -

28/2/2019, thực hiện thu thập và rà soát, chuẩn hóa dữ liệu Bản đồ số tại địa bàn 18 huyện, thị 

xã và 2 quận Long Biên, Tây Hồ. Giai đoạn 2 từ 1/3 -31/3/2019, thực hiện rà soát, chuẩn hóa 

dữ liệu Bản đồ số tại địa bàn 10 quận nội thành còn lại. 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn, 

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại chương trình 

Thành đoàn Hà Nội sẽ tuyên truyền tới toàn thể đoàn viên, thanh niên nhận thức được và 

tham gia tích cực công tác thu thập dữ liệu bản đồ số thành phố Hà Nội trên tinh thần xung 

kích, tình nguyện, tự hào dân tộc, cùng nhau xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh; bố trí nhân 

lực đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng chung cho các đề án số hóa của Thành đoàn Hà 

Nội, tham gia thu thập dữ liệu bản đồ số hóa của thành phố. 
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Các đồng chí lãnh đạo Thành đoàn và Bưu điện Hà Nội chụp ảnh lưu niệm 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương 

Đoàn, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội, nhấn mạnh: 

Thực hiện phân công của Ban Chỉ đạo Đề án "Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa", Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh phối hợp với Bưu điện Việt Nam thực hiện dự án "Nền tảng dữ liệu bản đồ số 

Việt Nam". Đây là đề án phi lợi nhuận mang ý nghĩa thiết thực và quan trọng. Vì vậy các cơ 

sở đoàn cần phối hợp nhịp nhàng với cán bộ Bưu điện thực hiện thật tốt những nội dung trong 

biên bản ký kết. Đây cũng là mục tiêu đưa công nghệ thông tin vào cuộc sống. 

 

Cán bộ Bưu điện Hà Nội hướng dẫn cách thức nhập liệu "Hệ tri thức Việt số hóa" 

Cũng tại hội nghị, thường trực các quận, huyện Đoàn đã được đồng chí Phạm Đình Thảo, Phó 

phòng Kỹ thuật, tin học Bưu điện thành phố Hà Nội hướng dẫn cách thức nhập liệu "Hệ tri 

thức Việt số hóa" để triển khai đến đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. 
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Nguồn: Người lao động  

Ngày đăng: 14/02/2019 
Mục: Công đoàn   

Đẩy mạnh các chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" 

Ngày 12-2, ông Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, cho biết 

trong năm 2019, các cấp Công đoàn (CĐ) TP sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình "Phúc 

lợi cho đoàn viên". 

 Trước mắt, LĐLĐ TP đã tiến hành ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh 

nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi dành cho đoàn viên và người lao động. Cụ 

thể, CĐ TP ký kết với Công ty TNHH Truyền hình cáp Saigontourist cung cấp dịch vụ truyền 

hình và internet giá rẻ cho công nhân khu nhà trọ với giá ưu đãi, giảm 40% trong 24 tháng; ký 

kết với Bưu điện TP cung cấp dịch vụ bưu điện với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động 

vào các dịp 1-5, Tháng Công nhân, ngày thành lập CĐ Việt Nam 28-7. 

 

Chương trình bán hàng giảm giá cho đoàn viên do LĐLĐ quận 3, TP HCM thực hiện 

Ngoài ra, LĐLĐ TP còn giới thiệu Công ty Bánh kẹo Topcake, Công ty CP Sữa Việt Nam 

(Vinamilk), Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn cung cấp một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu 

giảm giá từ 10%-30% cho đoàn viên. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Đắk Lắk 

Ngày đăng: 13/02/2019 
Mục: Tin tức                 

Sau Tết nhu cầu làm hộ chiếu người dân tăng cao 

Sau Tết Nguyên đán 2019 nhu cầu làm hộ chiếu và giấy thông hành của người dân Đắk 

Lắk tăng cao, thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải. 

Tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm Kỷ Hợi 

đã có hàng trăm lượt người dân đến làm thủ tục hộ chiếu. Trong đó, nhiều nhất là sinh viên, 

công nhân đi xuất khẩu lao động và một số trường hợp làm hộ chiếu để đi du lịch. Lượng 

người đến làm thủ tục tăng cao đột biến so với ngày thường đã gây ra rất nhiều khó khăn 

trong công tác giải quyết của cán bộ xử lý hồ sơ. 

 

Người dân xếp hàng chờ đến lươṭ vào nôp̣ hồ sơ 

Theo Trung tá Dương Thi ̣ Ngoc̣ Thu - Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh: “Trước 

tình traṇg người dân đến làm thủ tuc̣ những ngày sau Tết tăng cao hơn rất nhiều so với bình 

thường, đơn vi ̣ đa ̃huy đôṇg toàn bô ̣cán bô ̣chiến sy ̃phuc̣ vu ̣tiếp công dân. Từ viêc̣ bố trí sắp 

xếp xe đến bố trí thêm các bàn tiếp dân, hướng dẫn hồ sơ đến khâu chup̣ hình. Khâu nào cũng 

tăng thêm cán bô ̣chiến sy ̃và tăng thêm các quầy để phuc̣ vu ̣tốt nhất cho công dân đến làm 

thủ tuc̣. Trong đơṭ này, đơn vi ̣ cũng đa ̃đề nghi ̣ bưu điêṇ bố trí thêm nhân viên để thưc̣ hiêṇ 

chuyển phát nhanh hô ̣chiếu đến tâṇ nơi cư trú theo yêu cầu của công dân để công dân không 

phải quay trở laị nhâṇ hô ̣chiếu nữa”. 
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Phòng Quản lý xuất nhâp̣ cảnh tăng cường thêm cán bô ̣giải quyết các thủ tuc̣ cho người dân 

Măc̣ dù số lươṇg người cần giải quyết các thủ tuc̣ rất đông nhưng hiện nay phòng Quản lý 

xuất nhập cảnh đã đầu tư thêm các thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý hồ sơ 

nên thời gian hoàn tất các thủ tuc̣ cấp hô ̣chiếu đa ̃nhanh hơn rất nhiều. Cùng với đó là thái đô ̣

ân cần, niềm nở, hướng dâñ tâṇ tình của cán bô ̣nên đa ̃taọ đươc̣ tâm lý thoải mái cho người 

dân. 

 

Cán bô ̣đang xử lý hồ sơ 

 Chị Nguyêñ Thi ̣ Ngoc̣ Uyên, ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ: “Em là sinh 

viên Đại học Văn hóa ở TP Hồ Chí Minh. Nhân dịp nghỉ Tết nên em về làm hộ chiếu để phục 

vụ cho việc học của mình. Hôm nay có rất nhiều người đến làm hộ chiếu nhưng đều được các 

anh chị Công an hướng dẫn rất nhệt tình, chu đáo. Vì vậy dù có phải chờ đợi một chút nhưng 

em thấy vẫn rất vui. Em thấy thích nhất là khi có kết quả Công an sẽ chuyển phát nhanh đến 

tận Sài Gòn cho em nên em không phải quay về một lần nữa”. 

 

Nhân viên bưu điêṇ nhâṇ yêu cầu chuyển phát nhanh kết quả đến tâṇ nơi cư trú của công dân 
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Nguồn: VnMedia    

Ngày đăng: 13/02/2019 
Mục: Dân sinh     

http://www.vnmedia.vn/dan-sinh/201902/pti-trao-tang-bao-hiem-mien-phi-cho-hon-4500-

nguoi-dan-lao-626692/?fbclid=IwAR2Wt6juIYOX1Jd8_IfPzukaV20sJeswJyIJv-

uB1QRMCfWI7jpOC5NnqxI 

PTI trao tặng bảo hiểm miễn phí cho hơn 4,500 người dân Lào 

Ngày 25/1/2019 vừa qua, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điêṇ (PTI) phối hơp̣ cùng công 

ty Bảo hiểm Đại chúng Lanexang (LAP) và Quỹ Văn hoá DB Kim Jun Ki (Hàn Quốc) 

trao tặng bảo hiểm tai nạn hộ gia đình cho hơn 4.500 người dân thuộc 901 hộ gia đình 

tại 2 xã Paksong và Watluang (huyện Paksong, tỉnh Champasak).  

Bên caṇh đó, PTI và các bên còn dàng tăṇg 5.000 kg gaọ cho người dân 2 xa ̃trên nhằm mang 

lại nhiều hỗ trợ thiết thực giúp cải thiện cuộc sống của người dân vùng khó khăn. Giá tri ̣ tài 

trơ ̣của toàn bô ̣chương trình này là 37.000 USD. 

Đây là món quà đầu năm mới dành tặng cho người dân 2 xã Paksong và Watluang với hy 

vọng cung cấp sự đảm bảo về tài chính để người dân yên tâm lao động cũng như vượt qua giai 

đoạn khó khăn trong cuộc sống. Cụ thể, bất kỳ người dân nào có hộ khẩu tại 2 xã trên, nếu 

không may bị tai nạn sẽ được chi trả bảo hiểm với số tiền bảo hiểm tối đa là 27 triêụ 

VND/người/vụ tai nạn. 

 

Ông Kim Kang Wook – Phó CT HĐQT - Đại diện Quỹ văn hóa DB Kim Jun Ki (ngoài cùng 

bên trái) trao tặng bảo hiểm và gạo cho đại diện chính quyền huyện Paksong và 10 hộ dân 

tiêu biểu) 



 

 

Trước đó, trong tháng 1, PTI và Lanexang cũng đa ̃trao tăṇg 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 

bốn triệu kíp (khoảng 11 triệu Việt Nam đồng) cho các sinh viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó 

khăn của Lào và Việt Nam đang học tập tại Đại học quốc gia Lào cùng với một dàn nhạc cụ, 

phục vụ công tác dạy học tại khoa thanh nhạc. 

Với mong muốn đem laị cuôc̣ sống chủ đôṇg hơn cho moị người dân, trong năm 2018, PTI 

không chỉ triển khai nhiều hoaṭ đôṇg hỗ trơ ̣côṇg đồng taị Viêṭ Nam mà còn mở rôṇg, truyền 

tải thông điêp̣ “Sống chủ đôṇg” đến người dân Lào. Sống chủ đôṇg để ứng phó với moị bất 

ngờ trong cuôc̣ sống, để xây dưṇg môṭ cuôc̣ sống tốt đep̣ và haṇh phúc hơn. Trong thời gian 

tới, PTI  se ̃tiếp tuc̣ tiếp tuc̣ thưc̣ hiêṇ nhiều hoaṭ đôṇg ý nghiã taị Viêṭ Nam và nước baṇ Lào, 

góp phần đem laị cuôc̣ sống an toàn, ổn điṇh hơn cho người dân.   

  



 

 


