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I. Tin VietNam Post và các tin liên quan 

1. Các dịch vụ bưu điện: 

- Bộ Tài chính và Bưu điện Việt Nam hợp tác giải quyết TTHC qua bưu chính công ích 

- Ngành Tài chính nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện 

- Người dân có thể nộp phạt qua bưu điện, không cần tới kho bạc 

- Người dân có thể nộp, nhận kết quả hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu điện 

- Bộ Tài chính và Bưu điện Việt Nam ký kết hợp tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
TTHC 

- Bắc Ninh: Sẽ thí điểm đặt Bộ phận Một cửa tại điểm giao dịch Bưu điện 

- Hàng nghìn thủ tục hành chính có thể thực hiện tại Bưu điện Bắc Ninh 

- Bưu điện Việt Nam triển khai các dịch vụ hành chính công tại Bắc Ninh 

- Bắc Ninh đẩy mạnh giải quyết dịch vụ công trực tuyến 

- Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

- Cơ hội của ngành Bưu chính 

2. Tin liên quan: 

II. Quản lý Nhà nước 

1. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ: 

- Bộ Tài chính phối hợp với Bưu điện tạo thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông: 

- Bắc Ninh thực hiện cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử 

III. Tin các doanh nghiệp khác: 

IV. Tin quốc tế: 

 

 



 

Nguồn: Infonet 

Ngày đăng: 15/02/2019 
Mục: Thời sự    

Bộ Tài chính và Bưu điện Việt Nam hợp tác giải quyết TTHC qua bưu chính công ích 

Ngày 15/2, Bộ Tài chính tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 

 

Bộ Tài chính và Bưu điện Việt Nam hợp tác giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công 
ích. 

Theo biên bản được ký giữa hai bên, Bộ Tài chính sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của 
Tổng Công ty  Bưu điện Việt Nam để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị tổ 
chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ Tài chính cho tổ chức, cá nhân 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho người dân và tổ chức trong việc yêu cầu giải quyết 
thủ tục hành chính. Bưu điện Việt Nam cam kết việc chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin bí mật đến đơn vị tiếp 
nhận giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. 

Thông qua việc ký kết hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Tài chính mong 
muốn sử dụng mạng lưới bưu chính công ích hiện có để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người 
dân, tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác, đặc biệt là tạo thuận lợi 
tháo gỡ khó khăn về thời gian đối với việc giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của 
người dân và tổ chức. 

Bộ Tài chính cũng mong muốn việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ góp phần thay đổi lề lối, phương pháp trong yêu cầu 
giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức trong quá trình 
giải quyết thủ tục hành chính thuộc chức năng nhiệm vụ giải quyết của Bộ Tài chính. 



 

Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Lễ ký kết.

Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Thành Hưng cho rằng, thỏa thuận này có ý 
nghĩa rất quan trọng nhằm tạo thuận lợi cho người dân khi dùng dịch vụ công trực tuyến. Với 
thế mạnh của Tổng công ty Bưu điện có các điểm giao dịch trải dài trên mọi miền Tổ quốc 
cùng với sự đầu tư mạnh mẽ, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng tin tưởng, việc triển khai hợp 
tác giữa Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện sẽ thành công.  

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhằm 
triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 



 

 

Nguồn: Báo Tin tức 

Ngày đăng: 15/02/2019 
Mục: Thời sự    

Bắc Ninh đẩy mạnh giải quyết dịch vụ công trực tuyến 

Chiều 15/2, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), UBND tỉnh Bắc 
Ninh tổ chức hội nghị Công bố kết quả triển khai Quyết định số 877/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về triển khai dịch vụ công trực tuyến và ký kết thỏa thuận phối hợp 
triển khai dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. 

  

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thực hiện nghi thức công bố kết quả triển khai Quyết định số 
877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai dịch vụ công trực tuyến. 

Cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp hệ thống một cửa điện tử dùng chung toàn tỉnh Bắc 
Ninh được khai trương và đưa vào sử dụng từ tháng 1/2017 với 335 dịch vụ mức độ 3 và 4. 
Tiếp tục thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 846/QĐ-TTg và Quyết định số 
877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3,4; tỉnh Bắc Ninh đã rà soát và tổng hợp bổ sung. 

Đến nay, cổng dịch vụ trực tuyến của tỉnh có 819 dịch vụ công mức độ 3 và 4, chiếm tỷ lệ 
46% tổng số dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, có 716 dịch vụ cấp tỉnh, 91 dịch vụ cấp 
huyện và 12 dịch vụ cấp xã. Tổng số hồ sơ được giải quyết trực tuyến năm 2018 là trên 
22.600 hồ sơ (chiếm tỷ lệ hơn 10% tổng số hồ sơ). Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho 
người dân và doanh nghiệp trong việc tra cứu kết quả dịch vụ công và phản ánh kiến nghị với 
cơ quan nhà nước, năm 2018 Bắc Ninh đã phối hợp với Công ty Vinagame triển khai ứng 
dụng Zalo trong cải cách hành chính… 

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4 giúp người dân và doanh nghiệp có 
thể làm việc với các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi nơi, mọi lúc mà chỉ cần có kết nối 
internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ sẽ được thực hiện trên 
môi trường mạng. Người dân chỉ cần đến duy nhất một lần để nhận kết quả và thanh toán lệ 
phí tại cơ quan cung cấp dịch vụ. Qua đó, góp phần giúp các đơn vị, cơ quan nhà nước giảm 
thiểu được áp lực công việc nhanh chóng, thuận tiện, khoa học; giúp người dân tiết kiệm được 



thời gian và chi phí đăng ký làm thủ tục hành chính, tránh được những tiêu cực từ đội ngũ 
công chức. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cho biết: Ngay 
sau khi triển khai dịch vụ công trực tuyến, tỉnh đã triển khai xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng 
chung toàn tỉnh, kết nối mạng WAN nội tỉnh; triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành 
thống nhất, tập trung và liên thông; ứng dụng phần mềm một cửa điện tử dùng chung ở ba cấp 
gồm trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhâ ̣n và trả kết quả ở cấp 
xã; số hóa các cơ sở dữ liệu quản lý chuyên ngành trên nền tảng bản đồ số GIS… 

Trong thời gian tới tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó xác định 
việc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp là yêu cầu quan trọng nhất và mục 
tiêu xuyên suốt trong quá trình xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ. Để thực hiện mục 
tiêu trên, Bắc Ninh cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ hệ thống dịch vụ công trực tuyến, không 
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, coi người dân, doanh nghiệp là trung tâm của quá trình 
giải quyết thủ tục hành chính. 

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã ký kết với Tổng Công ty Bưu điện Việt 
Nam thỏa thuận phối hợp triển khai dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, hai bên phối hợp đẩy mạnh triển khai việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định 45/2016/QĐ- TTg ngày 
19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công trực 
tuyến thông qua việc hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến tại các 
điểm giao dịch của bưu điện; phối hợp triển khai thí điểm việc Bưu điện tham gia, hỗ trợ bộ 
phận một cửa các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính. 



 

 

Nguồn: Báo Hậu Giang  

Ngày đăng: 15/02/2019 
Mục: Bảo hiểm xã hội   

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền về lợi ích của người 
dân khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu 
điện tỉnh, mà số lượng người dân tham gia BHXH tự nguyện ở địa phương có chiều 
hướng tăng. 

 

Nhân viên Bưu điện huyện Long Mỹ luôn nhiệt tình hỗ trợ người dân hiểu và tham gia BHXH 
tự nguyện. 

“Cả nhà sẽ tham gia BHXH tự nguyện” là chia sẻ của bà Nguyễn Ngọc Ảnh (42 tuổi), hộ mua 
bán nhỏ ở ấp 3, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ. Bà Ảnh thổ lộ: “Hồi trước tôi đâu có biết 
tham gia BHXH tự nguyện là như thế nào, lợi ích tham gia là gì, nhưng nhờ được tham dự hội 
nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện do Bưu điện tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tại xã 
Vĩnh Thuận Đông vào tháng 12 rồi mà tôi hiểu nhiều hơn. Khi tham gia mình có lợi rất nhiều 
như: về già mình còn có lương hưu, được cấp thẻ BHYT. Không lo làm phiền con cái. Thấy 
hiệu quả, sau hội nghị tôi và chồng đăng ký tham gia liền. Tôi dự tính sẽ đăng ký tham gia 
luôn cho đứa con gái 18 tuổi của mình”. Bà Ảnh tham gia BHXH tự nguyện đã được 3 tháng, 
bà chọn mức thu nhập là 700.000 đồng/tháng, bà được Nhà nước hỗ trợ 10% mức đóng hàng 
tháng. 

Mừng khi mình không phải là cán bộ công chức nhà nước mà khi về già vẫn hưởng lương hưu 
và được cấp thẻ BHYT, ông Trần Hoài Phong (43 tuổi), ở ấp 1, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện 
Long Mỹ, bộc bạch: “Cả gia đình làm ruộng, còn sức lao động mình còn làm được nhưng khi 
về già sợ ốm đau, không biết làm gì sống nên tôi tham gia BHXH tự nguyện. Tham gia cái 
này tôi thấy mình không thiệt thòi gì, mỗi tháng nhín ra một ít tiền để đóng khi về già cũng an 
tâm hơn, lỡ có chuyện chẳng may cũng không làm khó gia đình”.   

Và xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ là đơn vị được đánh giá là có số lượng người tham 
gia BHXH tự nguyện tương đối nhiều so với các xã, phường, thị trấn trong tỉnh sau khi dự 
tuyên truyền do ngành BHXH và bưu điện tổ chức. Bà Phạm Thích Chi, Phó trưởng Phòng 
Kinh doanh, Bưu điện tỉnh, cho biết: “Sau khi kết thúc hội nghị tại xã Vĩnh Thuận Đông có 



hơn 60% người tham gia đến đăng ký BHXH tự nguyện. Đây là một tín hiệu rất đáng mừng 
trong cách tuyên truyền trong người dân. Từ hiệu quả đó, chúng tôi đã chỉ đạo các bưu điện 
huyện, thị, thành phố trong tỉnh, mỗi tháng tổ chức ít nhất một hội nghị tuyên truyền BHXH 
tự nguyện để mỗi người dân đều hiểu và nắm rõ lợi ích mang lại cho bản thân người tham 
gia”. Công tác phối hợp vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện giữa BHXH tỉnh và 
Bưu điện tỉnh được thực hiện quyết liệt từ năm 2017 đến nay, trong đó, cao điểm là từ tháng 
12-2018 đã mang lại những kết quả rất khả quan. Cụ thể, chỉ trong tháng 12 đã có 278 người 
tham gia BHXH tự nguyện, đến tháng 1-2019 có thêm 155 người tham gia. 

BHXH tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia lựa chọn mức đóng và phương 
thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là người từ 
15 tuổi trở lên và không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc đều có thể tham gia BHXH tự 
nguyện. Đóng BHXH tự nguyện, người tham gia sẽ được hưởng lương hưu. Đồng thời, được 
trợ cấp mai táng và trợ cấp tử tuất theo quy định. Bà Nguyễn Thị Út, Giám đốc Bưu điện 
huyện Long Mỹ, cho biết: “Tham gia BHXH tự nguyện là nhu cầu chung của nhiều người lao 
động nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về quy định liên quan đến loại hình bảo hiểm này. Vì 
thế, chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cặn kẽ. Người 
dân không tốn thời gian đến bưu điện xã hay huyện đóng phí mà nhân viên có trách nhiệm 
đến tận nhà hướng dẫn và thu phí để tiện cho người tham gia”. 

Cũng vừa mới tham gia BHXH tự nguyện, ông Chiêm Văn Tòng, ở ấp Tân Hưng, thị trấn 
Ngã Sáu, huyện Châu Thành, nói: “Tham gia BHXH tự nguyện lợi hơn gửi tiết kiệm, chúng 
tôi được hưởng an sinh xã hội suốt đời”. 

Cùng nhau phối hợp trong tuyên truyền nhằm mục đích mang lại quyền lợi cho người dân, 
ông Lam Minh Tâm, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Long Mỹ, cho biết: “BHXH tự nguyện 
là một chính sách an sinh xã hội hết sức có ý nghĩa của Nhà nước nhằm trợ giúp người lao 
động ổn định cuộc sống khi hết tuổi lao động. Vận động được nhiều người dân tham gia 
BHXH tự nguyện sẽ giúp Nhà nước giảm bớt gánh nặng lớn cho các chính sách an sinh xã 
hội”. 

Bài, ảnh: CAO OANH 

 
 



 

Nguồn: Hà Nội mới  

Ngày đăng: 16/02/2019 
Mục: Doanh nghiệp  

Cơ hội của ngành Bưu chính 

Thị trường thương mại điện tử Việt Nam được dự báo có tốc độ tăng trưởng cao, 
khoảng 25% từ nay đến năm 2025. Vì vậy, bên cạnh việc duy trì các dịch vụ truyền 
thống, dịch vụ tài chính, thì thương mại điện tử được coi là cơ hội của các doanh nghiệp 
bưu chính trong nước tham gia để thúc đẩy tăng trưởng cao... 

 

Đầu tư dây chuyền tự động là cách để doanh nghiệp bưu chính nâng cao hiệu quả khai thác. 

 
Theo dự báo của đơn vị đo lường bán lẻ Nielsen Việt Nam (công bố năm 2018), thương mại 
điện tử Việt Nam sẽ giữ vững đà tăng trưởng trong thời gian tới. Dự báo đến năm 2020 thị 
trường đạt 10-12 tỷ USD, chiếm 5% doanh thu bán lẻ hàng hóa, tương đương với việc mỗi 
người dân sẽ chi tiêu khoảng 350 USD/ năm cho mua sắm online. Tại Việt Nam, nhiều doanh 
nghiệp tham gia chuyển phát thương mại điện tử, cạnh tranh ngày càng cao, đặc biệt có sự 
tham gia của các mô hình kinh doanh mới. Điểm chú ý nhất là có sự tham gia của các hãng 
chuyển phát dựa trên nền tảng công nghệ như Grab, GoViet, Ahamove... Các doanh nghiệp 
này đại diện cho mô hình "kinh tế chia sẻ" có khả năng cung cấp phi tập trung các dịch vụ 
giao hàng tốc độ nhanh và đem lại sự thuận tiện cho người sử dụng. Sự cạnh tranh tại phân 
khúc chuyển phát cho thương mại điện tử cũng ở mức độ rất cao với sự tham gia của các 
doanh nghiệp chuyển phát truyền thống và các nhà cung cấp chuyên biệt cho thương mại điện 
tử như LEX, Giaohangnhanh, Giaohang btietkiem,... Vậy, đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp 
bưu chính trong nước? 

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, 
các doanh nghiệp bưu chính nói chung và Bưu điện Việt Nam nói riêng có cơ hội tăng trưởng 
tốt bằng việc chuyển dịch trọng tâm kinh doanh sang lĩnh vực thương mại điện tử. Cụ thể, 
bưu chính tham gia phát triển dịch vụ chuyển phát hàng thương mại điện tử và các dịch vụ 
logistics khác cho thương mại điện tử. Cùng với đó, có thể trực tiếp kinh doanh thương mại 
điện tử (mô hình sàn, chợ thương mại điện tử). Đồng thời tổ chức mô hình kinh doanh phân 
phối bán lẻ O2O (online-offline) kết hợp giữa trực tiếp kinh doanh phân phối bán lẻ hàng hóa 
tại bưu cục, trực tiếp tới khách hàng với website thương mại điện tử. 



Ngoài ra, với kinh nghiệm cung cấp các giải pháp tài chính bưu chính và khả năng tiếp cận tới 
từng cá nhân khách hàng, Bưu điện Việt Nam có khả năng tham gia đẩy mạnh thanh toán 
không dùng tiền mặt. Cũng theo phân tích của lãnh đạo Bưu điện Việt Nam, Hà Nội và TP Hồ 
Chí Minh hiện có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử trên 30% với quy mô chiếm 70% thị 
trường cả nước, do vậy để chiếm lĩnh các doanh nghiệp bưu chính và Tổng công ty Bưu điện 
Việt Nam, cần tập trung phát triển các dịch vụ cao cấp, ứng dụng công nghệ thông minh, nâng 
cao chất lượng phục vụ và chăm sóc khách hàng.  

Với thị trường thương mại điện tử xuyên biên giới, doanh nghiệp bưu chính trong nước có thể 
phát triển các trung tâm logistics quy mô lớn tại các vùng trọng điểm làm nền tảng cho 
thương mại điện tử. Về vấn đề này, ông Trần Trung Hưng, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ 
phần Bưu chính Viettel cho rằng, các doanh nghiệp bưu chính Việt Nam cần xây dựng hạ tầng 
dùng chung. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, phát huy tối đa nguồn lực để đầu tư 
cơ sở hạ tầng vận tải và logistics phát triển mạnh. Theo đó, Nhà nước nên đầu tư xây dựng 
các trung tâm khai thác bưu chính hiện đại tại các vùng trọng điểm; thực hiện quy hoạch lại 
các tuyến vận tải theo hướng chia sẻ mạng vận chuyển.  

Hiện nay, các doanh nghiệp bưu chính trong nước cũng đã đầu tư xây dựng trung tâm khai 
thác vận chuyển lớn. Trong đó, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam từ cuối năm 2018 đã khánh 
thành Trung tâm Vận chuyển và Kho vận khu vực phía Nam TP Hồ Chí Minh và là một trong 
7 trung tâm khai thác vận chuyển vùng mà Tổng công ty định hướng hoàn thành từ nay đến 
năm 2025; cùng với đó là hình thành 3 trung tâm trung chuyển lớn tại Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh và Đà Nẵng... Rõ ràng, đây là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp bưu chính truyền thống 
để thúc đẩy tăng trưởng thông qua việc tham gia lĩnh vực thương mại điện tử 



 

Nguồn: Báo Chính phủ   

Ngày đăng: 15/02/2019 
Mục: Kinh tế  

Bộ Tài chính phối hợp với Bưu điện tạo thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính 

Ngày 15/2, Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ ký kết thỏa 
thuận hợp tác giữa về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 
qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Để triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, 
ngày 15/2/2019, Bộ Tài chính và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết thực 
hiện nhiệm vụ theo Quyết định này. 

 

Đại diện Bộ Tài chính và Bưu điện Việt Nam tại Lễ Ký kết. Ảnh:VGP/Huy Thắng.

 
Theo biên bản được ký giữa hai bên, Bộ Tài chính sử dụng dịch vụ bưu chính công ích của 
Tổng Công ty  Bưu điện Việt Nam để thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành 
chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam là đơn vị tổ 
chức tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ Tài chính cho tổ chức, cá nhân 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cao nhất cho người dân và tổ chức trong việc yêu cầu giải quyết 
thủ tục hành chính.  

Phía Bưu điện Việt Nam cam kết việc chuyển phát hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính đảm bảo tuyệt đối an toàn thông tin bí mật đến đơn vị tiếp nhận giải quyết 
thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, thông qua việc ký kết hợp tác với 
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bộ Tài chính mong muốn sử dụng mạng lưới bưu chính 
công ích hiện có để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, tổ chức, góp phần nâng cao hiệu 
quả hoạt động trong công tác, đặc biệt là tạo thuận lợi tháo gỡ khó khăn về thời gian đối với 
việc giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của người dân và tổ chức. 



“Bộ Tài chính mong muốn việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích sẽ góp phần thay đổi lề lối, phương pháp trong yêu cầu 
giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và tổ chức khi giao dịch 
giải quyết công việc”, lãnh đạo Bộ Tài chính nói. 

 



 

Nguồn: MIC   

Ngày đăng: 16/02/2019 
Mục: Tin tức 

Bắc Ninh thực hiện cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử 

 Chiều ngày 15/2/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh đã chính thức ra mắt Cổng dịch vụ công 
trực tuyến, một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính. Đây là kết quả thực hiện Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 giai đoạn 2018 - 2019. 

 

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cổng dịch vụ 
công trực tuyến tích hợp Hệ thống một cửa điện tử dùng chung toàn tỉnh Bắc Ninh từ cấp 
tỉnh, cấp huyện đến cấp xã tại địa chỉ http://dvc.bacninh.gov.vn/ đã được khai trương và đưa 
vào sử dụng từ đầu tháng 1/2017 với 335 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3. Trong giai đoạn 
2 (2018 - 2020), thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về việc thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông ngày 23/4/2018 và Quyết định 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban 
hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương 
trong các năm 2017 - 2019, tỉnh Bắc Ninh đã bổ sung 484 dịch vụ công trực tuyến được xây 
dựng lên mức độ 3,4 thuộc các Sở, ngành, cấp huyện và cấp xã. 

 

Các đại biểu khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử, một cửa điện tử liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Bắc Ninh 

  

Như vậy, thời điểm hiện tại trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh có thể cung cấp 
cho người dân và doanh nghiệp 819 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 /1.789 dịch vụ 
công, đạt tỷ lệ 46%; trong đó có 104 dịch vụ công mức độ 4. 

  

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh còn được tích hợp với các hệ thống khác để 
hỗ trợ và tăng tiện ích tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp như: tương tác 
hai chiều qua Zalo; đa dạng kênh thanh toán, đặc biệt là tích hợp với hệ thống của Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) để các điểm Bưu điện văn hóa xã vừa hỗ trợ người dân và 
doanh nghiệp làm dịch vụ công trực tuyến vừa tiếp nhận hồ sơ như bộ phận một cửa. Công tác 



lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân, doanh nghiệp dùng dịch vụ cũng đã được quan tâm 
đặc biệt, năm 2018 đã tiếp nhận 544 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệ, các 
cơ quan nhà nước đã tiếp nhận, xử lý và trả lời được 367 phản ánh, kiến nghị (364 phản ánh 
kiến nghị được trả lời đúng hạn chiếm 99.18%... 

  

Những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai cũng được thẳng thắn nêu ra như 
các vướng mắc chung của các địa phương trên cả nước như việc đầu tư chưa tương xứng, sự 
mặn mà của người dân trong việc sử dụng máy tính để giải quyết thủ tục hành chính, trình độ 
của người dùng chưa cao, lo ngại về mất an toàn thông tin ngoài ra còn do nhận thức của một 
bộ phận lãnh đạo công chức của một số sở, ban ngành chưa đầy đủ về tầm quan trọng của việc 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến; công tác tuyên truyền còn chưa được đẩy mạnh;việc xây 
dựng cơ sở dữ liệu có quy mô quốc gia và việc xác thực, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ 
ngành địa phương còn hạn chế… tuy nhiên với sự quyết tâm của Lãnh đạo UBND Tỉnh, các 
sở, ban ngành… sẽ thực hiện thành công Chính quyền điện tử tại Bắc Ninh với chất lượng cao 
nhất. 

  

Cũng tại Lễ ra mắt, UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ 
ký kết Thỏa thuận hợp tác về việc phối hợp đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và 
dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích trên địa bàn tỉnh. 

 

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Bắc Ninh và VNPost 

  

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh và Bưu điện Việt Nam sẽ phối hợp đẩy mạnh triển khai việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo 
Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Với dịch vụ này, 
các tổ chức, cá nhân đều có thể đến các bưu cục để thực hiện hàng nghìn thủ tục hành chính 
của cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã để gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 
nhà. Điển hình là các dịch vụ thu bảo hiểm, cấp đổi giấy phép lái xe, giấy phép kinh doanh, 
hồ sơ đất đai, cấp phiếu lý lịch tư pháp, đơn thư khiếu nại, tố cáo… Ngoài ra, VNPost sẽ bố 
trí máy tính kết nối internet tốc độ cao để nhân viên tại các điểm giao dịch hướng dẫn, hỗ trợ 
người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nộp hồ sơ trực tuyến. 

  



 

VNPOST sẽ tham gia vào việc tiếp nhận, chuyển phát kết quả thủ tục hành chính tại tỉnh Bắc 
Ninh 

  

Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết, bên cạnh 
việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 
Bưu điện, bố trí nhân viên và phương tiện hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực 
tuyến, ngay sau Lễ ký, VNPost sẽ tập trung  xây dựng và triển khai phương án thí điểm hỗ trợ 
Bộ phận Một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh Bắc Ninh để sớm đi vào phục vụ 
người dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh./. 

 

 


