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Bưu điện Việt Nam xây dựng "ngân hàng" địa chỉ người nghèo 

Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ xây dựng ngân hàng địa chỉ người nghèo, qua đó 
kết nối giữa các tổ chức từ thiện với người nghèo trong việc chia sẻ, hỗ trợ trong cuộc 
sống.  

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Trung ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam hôm qua (26/3) 
đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị. 

Việc hợp tác nhằm khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên, góp phần mang lại các giá trị, lợi 
ích cho xã hội, nhất là trong các hoạt động nhân đạo, hỗ trợ người nghèo. 

 

Toàn cảnh lễ ký kết 

Theo thỏa thuận hợp tác, Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) sẽ hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt 
Nam triển khai thu thập thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu địa chỉ nhân đạo điện tử và các dữ liệu 
hoạt động khác trong khuôn khổ Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”. Đồng thời tổ chức 
quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu định kỳ theo đề nghị của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Thông qua mạng lưới tới tận các xã, bản và các kênh truyền thông là thế mạnh của Bưu điện 
như hệ thống màn hình Led, Poster, phong bì, tem bưu chính… Vietnam Post sẽ mở các đợt 
truyền thông cao điểm vào các dịp như: Tháng Nhân đạo, Phong trào Tết vì người nghèo và 
nạn nhân chất độc da cam; tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa, ứng phó 
thảm họa…. 

Đặc biệt, Bưu điện Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ sẽ đẩy mạnh hợp tác trong tổ chức, triển 
khai nhiều hoạt động xã hội nhân đạo. Bên cạnh việc ủng hộ nguồn lực và trực tiếp tham gia 
các hoạt động nhân đạo như: thăm và tặng quà Tết cho người nghèo, nạn nhân chất độc da 
cam; hỗ trợ xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho các địa chỉ nhân đạo, vận động cán bộ công nhân 
viên và người lao động hiến máu tình nguyện… 

Bưu điện Việt Nam cũng sẽ xem xét, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyển tiền và hàng 
cứu trợ nhân đạo miễn phí đến đối tượng hưởng lợi trong các chương trình cứu trợ thiên tại, 



thảm họa khẩn cấp. Đồng thời trao tiền, hàng hóa đến các địa chỉ thuộc Ngân hàng địa chỉ 
nhân đạo do hai bên phối hợp xây dựng và quản lý. 

Chia sẻ tại buổi Lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu 
điện Việt Nam cho biết song song với các hoạt động sản xuất kinh doanh, Bưu điện Việt Nam 
luôn đặc biệt quan tâm tới các hoạt động phục vụ cộng đồng, an sinh xã hội. Thời gian qua 
bằng sự vào cuộc của toàn mạng lưới và nguồn vốn của doanh nghiệp Bưu điện Việt Nam đã 
triển khai hiệu quả nhiều Đề án lớn của Chính phủ. 

Điển hình là Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ đi vào hoạt động 
đã  giúp cho các cơ quan chức năng quản lý tốt hơn dữ liệu thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và 
nghĩa trang liệt sĩ. Đồng thời là kênh thông tin quan trọng để người dân và thân nhân liệt sĩ tra 
cứu, trao đổi thông tin liên quan. 

Dự án “Nền tảng dữ liệu Bản đồ số Việt Nam” trong khuôn khổ đề án “Phát triển hệ tri thức 
Việt số hóa” nhằm tạo ra một hệ sinh thái toàn diện để tất cả mọi người sáng tạo, phát triển 
các công nghệ tiên tiến trên nền tảng của dữ liệu lớn, IoT, trí thông minh nhân tạo… 

Đáng chú ý trong đề án này sẽ có ngân hàng địa chỉ người nghèo. Qua đó kết nối giữa các tổ 
chức từ thiện với người nghèo trong việc chia sẻ, hỗ trợ trong cuộc sống. Với mạng lưới đến 
tận cấp xã, thôn, bản Bưu điện Việt Nam chắc chắn sẽ phát huy thế mạnh của mình trong hoạt 
động an sinh xã hội cũng như thực hiện tốt các nội dung mà hai Bưu điện Việt Nam và Hội 
Chữ thập đỏ Việt Nam đã ký kết. 

Ông Phạm Anh Tuấn trao tặng bức tranh ghép tem cho bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch 
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

Đánh giá cao các hoạt động an sinh xã hội do Bưu điện Việt Nam đã triển khai trong thời gian 
qua, nhất là vai trò của Bưu điện Việt Nam trong thực hiện Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt 
số hóa” bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho rằng 
đây là cầu nối giữa những đối tượng gặp nhiều khó khăn với các các tổ chức, đơn vị cứu trợ. 
Việc hợp tác giữa hai đơn vị sẽ mang lại lợi ích rất lớn trong hoạt động nhân đạo, tương thân, 
tương ái gắn trực tiếp với người nghèo, nạn nhân chất độc da cam hay người dân trong vùng 
thiên tai… Để các nội dung hợp tác đạt hiệu quả cao nhất, trong quá trình triển khai hai bên 
cần phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin và định kỳ tổng kết để đánh giá, rút ra những kinh 
nghiệm, bài học trong thời gian tới. 

Hoàng Hải 
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Bưu điện huyện Tam Dương nâng cao chất lượng dịch vụ 

Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp tư nhân hoạt động cùng lĩnh vực 
nhưng với việc tích cực ứng dụng CNTT, đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng và 
nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, những năm qua, bưu điện huyện Tam Dương 
luôn là một trong những điểm sáng, tạo niềm tin đối với khách hàng. 

  

 

Các nhân viên bưu điện Tam Dương tận tình hướng dẫn khách hàng 

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Giám đốc Bưu điện huyện Tam Dương cho biết: Bưu điện huyện 
Tam Dương có 1 bưu cục trực thuộc, với 13 điểm bưu điện văn hóa xã, 14 cán bộ, nhân viên 
và 20 lao động hợp đồng. Để tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, đơn vị đã đẩy mạnh 
các phong trào thi đua, sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, đảm bảo sản xuất liên tục, hiệu quả, 
tăng năng suất lao động; đẩy mạnh công tác tiếp thị, chăm sóc khách hàng, rà soát thị trường, 
tìm kiếm khách hàng tại các khu dân cư. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, 
uốn nắn kịp thời cán bộ, người lao động trong việc chấp hành thủ tục, kỹ năng nghiệp vụ, 
giảm mức thấp nhất sai sót xảy ra; giải quyết tốt công việc điều tra và trả lời khiếu nại của 
khách hàng. Cùng với đó, triển khai hiệu quả các dịch vụ: Bảo hiểm nhân thọ bưu điện, Bảo 
hiểm y tế hộ gia đình, tiết kiệm bưu điện, nhận chuyển phát chứng minh nhân dân, hồ sơ đất 
đai; nâng cao chất lượng chuyển phát công văn, thư, báo, EMS; tăng cường thu gom tại địa 
chỉ… 

Nhờ đó, các dịch vụ của đơn vị ngày càng phát triển. Năm 2018, đơn vị đã chuyển phát trên 
77.323 bưu kiện, thư thường, bưu kiện đảm bảo, phát hành gần 500.000 tờ báo, hơn 20.000 
EMS, với doanh thu phát sinh hơn 15,4 tỷ đồng; năng suất lao động đạt 447 triệu 
đồng/người/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng. Riêng 2 tháng 
đầu năm 2019, đơn vị thực hiện chuyển phát an toàn đến tay khách hàng hơn 10.000 bưu kiện, 
thư thường, bưu kiện đảm bảo, phát hành hơn 62.500 tờ báo, hơn 6.800 EMS, doanh thu phát 
sinh đạt trên 580 triệu đồng. 

Để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu năm 2019 Bưu điện tỉnh giao, Bưu điện huyện Tam 
Dương đang tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ hành chính công, tài chính bưu chính, nâng cao 
chất lượng bưu chính chuyển phát. Chủ động rà soát, tìm kiếm thị trường, tiếp thị bán hàng 



tập trung vào các dịch vụ cốt lõi, các dịch vụ mới như: Bưu chính chuyển phát, bán bảo hiểm 
ô tô, xe máy, bảo hiểm con người; gửi tiền tiết kiệm; chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã 
hội; thu bảo hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó phát triển dịch vụ phân phối qua hệ 
thống bưu điện văn hóa xã, cộng tác viên, đại lý. 
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Người dân hài lòng khi đến Bưu điện làm thủ tục hành chính 

Thấy thoải mái, không bị gò bó và được hướng dẫn tận tình, chu đáo – đó là nhận xét 
của nhiều người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại các hệ thống Bưu 
điện được chuyển giao thực hiện các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn 
tỉnh. 

 
Ông Nguyễn Duy Thiên hài lòng khi được nhân viên Bưu điện Tam Nông hướng dẫn tận 

tình, chu đáo về các thủ tục cần thực hiện. Ảnh: P.THUẬN 

Lần đầu có mặt tại Bưu điện huyện Tam Nông để thực hiện thủ tục về đất đai, ông Nguyễn 
Duy Thiên ngụ ấp 2, xã An Hòa, huyện Tam Nông rất hài lòng trước thái độ lịch sự, ân cần 
chu đáo của các nhân viên bưu điện trong việc hướng dẫn ông tiến hành các bước để làm thủ 
tục liên quan. 

Ông Nguyễn Duy Thiên cho biết: “Tôi thấy huyện chuyển việc tiếp nhận các thủ tục cho bưu 
điện là rất hay. Người dân thấy thoải mái hơn đến cơ quan nhà nước, nhân viên bưu điện làm 
việc rất chuyên nghiệp và hướng dẫn rất chu đáo. Nếu bưu điện có trang bị máy đánh giá dành 
cho nhân viên giải quyết TTHC thì tôi sẽ đánh giá họ ở mức điểm cao nhất”. 

Ngoài ông Thiên, nhiều người dân đến thực hiện TTHC tại Bưu điện huyện Tam Nông đều 
được phục vụ như khách hàng, rất chu đáo nên ai cũng thấy hài lòng. Chị Nguyễn Thị Hạnh 
ngụ xã An Long, huyện Tam Nông nhận xét: “Các em nhân viên bưu điện giao tiếp lịch sự, 
tận tình tiếp nhận thủ tục nên mình thấy hài lòng lắm”. 

Huyện Tam Nông là địa phương đầu tiên được UBND tỉnh chọn để chuyển giao các nhiệm 
vụ, dịch vụ hành chính công từ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện sang Bưu 
điện huyện. Ban đầu, có 5 lĩnh vực được tỉnh chọn chuyển giao để nhân viên bưu điện tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết, gồm các lĩnh vực: tư pháp, đăng ký kinh doanh, an toàn thực 
phẩm, công thương và nông nghiệp. Giai đoạn 2 của Đề án, huyện Tam Nông tiếp tục được 
UBND tỉnh chọn chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả ở tất cả lĩnh vực giải quyết thuộc 
thẩm quyền theo quy định của UBND tỉnh. Tính từ khi chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ 
hành chính công đến giữa tháng 3/2019, toàn huyện tiếp nhận và giải quyết gần 5.700 hồ sơ, 
100% hồ sơ, TTHC đều được trả đúng hẹn. 



Ông Nguyễn Văn Sang - Phó chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Tam Nông cho biết: 
“Từ khi thực hiện chuyển giao các nhiệm vụ tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa huyện 
cho Bưu điện đến nay, người dân rất đồng tình, ủng hộ. Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả đúng quy trình, quy định của pháp luật. Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên 
bưu điện rất tốt nên được các tổ chức, công dân hài lòng”. 

Theo ông Nguyễn Văn Sang, qua chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC cho ngành bưu điện đã giảm đáng kể chi phí đầu tư cơ sở vật chất, nhân sự cho địa 
phương. Trước đây, khi còn duy trì Bộ phận Một cửa, UBND huyện phải huy động 6 nhân sự 
từ các phòng, ban vào làm việc. Mỗi tháng huyện phải chi hơn 30 triệu đồng cho tổng chi phí 
để duy trì bộ máy. Qua thực hiện mô hình, 6 nhân sự của UBND huyện đã rút về đơn vị để 
làm việc chuyên môn, hiện có 4 nhân viên Bưu điện huyện thực hiện nhiệm vụ. Mỗi tháng 
huyện chi hỗ trợ cho Bưu điện huyện 14,3 triệu đồng, tiết kiệm được hơn 50% chi phí so với 
trước. 

Đến nay, Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công đã triển khai thí 
điểm cấp tỉnh tại Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công tỉnh; triển khai thí 
điểm cấp xã tại 27 xã của 10 huyện và thí điểm cấp huyện tại 6 huyện gồm: Tam Nông, Thanh 
Bình, Hồng Ngự, Tân Hồng, Lai Vung và TX.Hồng Ngự. Tính đến cuối tháng 2/2019, thông 
qua mô hình này toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 13.700 hồ sơ, TTHC của các tổ chức, công dân, 
qua đó đa số hồ sơ được giải quyết và trả kết quả đúng thời gian, trình tự, thủ tục quy định. 

Thông qua việc triển khai Đề án đã giảm đáng kể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiếp 
nhận và trả kết quả TTHC ở các địa phương, giúp các cán bộ này có điều kiện làm việc 
chuyên môn tốt hơn. Ngoài ra, việc thực hiện Đề án đã giảm chi phí nhà nước đầu tư vật chất 
cho Bộ phận Một cửa ở các địa phương hoạt động. 

Ông Trần Văn Tấn - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công cho 
biết: “Qua việc triển khai Đề án đã mang lại nhiều kết quả tốt, được người dân đánh giá cao. 
Tại Trung tâm, qua hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” của cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết 
quả của các Sở thì các nhân viên bưu điện đã thích nghi tốt với công việc không để sai sót. 
Trong giai đoạn 3 tới, Trung tâm xin ý với lãnh đạo tỉnh sớm triển khai di dời Trung tâm đến 
Bưu điện tỉnh, đồng thời chuyển giao tiếp một số lĩnh vực cho Bưu điện, thực hiện tiếp nhận 
và trả kết quả để tạo thuận lợi cho người dân. Đối với cấp huyện và xã, trong giai đoạn 3 tới 
sẽ tiếp tục triển khai mở rộng thêm những địa phương đã được khảo sát có điều kiện phù hợp 
để thực hiện mô hình”. 
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Bảo hiểm xã hội và Bưu điện Thành phố: Tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại xã 
Chiềng Cọ 

Từ ngày 23 đến 25/3, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện Thành phố đã phối hợp tổ chức tuyên 
truyền về BHXH tự nguyện tại xã Chiềng Cọ. 

 

Người dân bản Dầu, xã Chiềng Cọ (Thành phố) đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 

Trong 3 ngày, hai đơn vị đã tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền BHXH tự nguyện tại các bản 
Bôm Huất, bản Ót Nọi và các cụm bản, gồm: Bản Dầu và Ót Luông, bản Muôn và Chiềng 
Yên, bản Hùn và Bóng Phiêng, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn tham gia. Tại các hội 
nghị, cán bộ BHXH tỉnh, Thành phố và Bưu điện Thành phố đã thông tin, giải đáp về chế độ, 
chính sách BHXH tự nguyện, hướng dẫn các thủ tục đăng ký tham gia. Qua đó, giúp người 
dân hiểu những lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện và tự giác tham gia với mức đóng phù 
hợp với kinh tế gia đình để được hưởng lương hưu và được cấp thẻ BHYT miễn phí khi nam 
đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên. 

Ngay tại các hội nghị ở các bản và cụm bản đã có 100 người đăng ký tham gia BHXH tự 
nguyện. Những người có nhu cầu tham gia có thể đến các đại lý của BHXH trên địa bàn xã, 
gồm: Văn phòng UBND, Trạm Y tế, Bưu điện văn hóa xã để được hướng dẫn hoàn thiện các 
thủ tục. 



 

Nguồn: Báo Thanh Hóa    

Ngày đăng: 27/03/2019 
Mục: Kinh tế  

Hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp 

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC), năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích (BCCI). Sau 2 năm thực hiện, quyết định này đã mang lại nhiều tiện ích 
cho người sử dụng. 

 

Người dân làm thủ tục chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Ảnh: Tố Phương 

Ngay sau khi Quyết định số 45 có hiệu lực, UBND tỉnh đã ban hành danh mục TTHC thực 
hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ BCCI trên địa bàn tỉnh, đồng thời 
niêm yết công khai danh mục này trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Các sở, 
ban, ngành cấp tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát các quy định, các TTHC 
thuộc phạm vi quản lý để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung theo thẩm 
quyền hoặc kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế cho 
phù hợp với phương thức tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Công 
khai địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị để tổ 
chức, cá nhân liên lạc sau khi gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC. Để tạo thuận lợi 
nhất cho người dân và doanh nghiệp, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã bố trí 2 
quầy giao dịch để Bưu điện tỉnh thực hiện việc nhận hồ sơ và gửi kết quả giải quyết TTHC. 
Đối với bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại các huyện, thị xã, thành phố cũng bố trí các 
quầy giao dịch ở vị trí thuận lợi để bưu điện huyện triển khai. Ngoài ra, Bưu điện tỉnh cũng đã 
ký hợp đồng với các sở, ngành như Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Công an tỉnh, 
Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Sở Giao thông - Vận tải, UBND cấp huyện... để triển khai dịch vụ tiếp 
nhận, chuyển phát kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, tập huấn, đào 
tạo về nghiệp vụ cho trên 800 lượt cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện công tác tiếp nhận, 
chuyển trả kết quả giải quyết TTHC. 

Trong quá trình thực hiện, Sở Thông tin và Truyền thông đã trực tiếp đi kiểm tra, hướng dẫn 
tại một số điểm phục vụ là Bưu điện tỉnh, bưu điện các huyện Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc, Triệu 
Sơn... Qua kiểm tra cho thấy, các điểm phục vụ đều có máy tính truy cập internet, niêm yết 



bảng cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua đường BCCI theo đúng quy định; 
nhân viên phục vụ đều có nghiệp vụ chuyên môn, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ 
sơ bảo đảm yêu cầu. Với nhiều tiện ích nên sau 2 năm triển khai, số lượng tổ chức, cá nhân sử 
dụng dịch vụ BCCI ngày càng gia tăng. Năm 2017, toàn tỉnh đã thực hiện chuyển trả trên 
300.000 hồ sơ TTHC qua dịch vụ BCCI; năm 2018, toàn tỉnh thực hiện chuyển trả 420.215 hồ 
sơ TTHC qua dịch vụ BCCI đến địa chỉ của các tổ chức, cá nhân. Các TTHC có số lượng 
chuyển trả nhiều như chứng minh nhân dân; cấp đổi hộ chiếu, hộ khẩu; cấp đổi giấy phép lái 
xe; hồ sơ bảo hiểm xã hội... Việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
BCCI đã nhận được nhiều phản hồi tích cực. Đến nay, các cơ quan, đơn vị chưa nhận được 
phản ánh nào từ phía người dân, doanh nghiệp về việc làm mất, thất lạc, hư hỏng hồ sơ và kết 
quả giải quyết TTHC trong quá trình chuyển trả qua dịch vụ BCCI. 

Anh Nguyễn Xuân Dương, xã Hải Long (Như Thanh), cho biết: Tôi xuống làm lý lịch tư pháp 
tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và được hẹn ngày nhận kết quả là 25-3. Do 
đường xa, đi lại mất thời gian nên tôi đã ủy quyền lại cho nhân viên Bưu điện tỉnh nhận kết 
quả và thực hiện chuyển trả qua dịch vụ BCCI. Tôi thấy dịch vụ này rất thuận tiện cho người 
dân, nhất là đối với những người ở xa như tôi”. 

Chia sẻ về lợi ích của dịch vụ này, bà Nguyễn Thị Hương, Trưởng Phòng Quản lý bưu chính, 
Sở Thông tin và Truyền thông, cho biết: Nếu như trước đây, người dân phải đến bộ phận “một 
cửa” để nộp hồ sơ giải quyết TTHC, đúng ngày hẹn lại đến nhận kết quả làm mất nhiều thời 
gian, chi phí đi lại, nhất là đối với các huyện miền núi. Nhưng từ khi thực hiện Quyết định số 
45, người dân chỉ cần đến điểm bưu điện gần nhất để thực hiện yêu cầu. Ngoài ra, trong quá 
trình giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân cũng không phát sinh tiêu cực, phiền hà, nhũng 
nhiễu”. Dù rất nhiều tiện ích, song quá trình triển khai Quyết định số 45 cũng phát sinh một số 
khó khăn do các tổ chức, cá nhân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ mới này; tâm lý người 
dân còn lo lắng, sợ mất giấy tờ gốc nên muốn trực tiếp đến nộp hồ sơ và nhận kết quả thay vì 
gửi qua dịch vụ BCCI. Công tác tuyên truyền chưa được triển khai sâu rộng nên số người sử 
dụng dịch vụ này còn thấp. Việc ứng dụng công nghệ thông tin của một số cơ quan, đơn vị 
còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu kết nối hệ thống thông tin trong quá trình thực hiện. 

Để việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI thực hiện đúng, hiệu quả, 
góp phần tích cực trong cải cách TTHC, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về lợi ích mà người dân, doanh nghiệp nhận 
được khi giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI. Thường xuyên rà soát, bổ sung danh mục các 
TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ này; bảo đảm việc giải quyết hồ sơ đúng hẹn, 
tạo niềm tin cho tổ chức, cá nhân. Cùng với đó, cần nâng cao hơn nữa nghiệp vụ của đội ngũ 
nhân viên bưu chính, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và 
doanh nghiệp. 



 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội      

Ngày đăng: 27/03/2019 
Mục: Tin tức  

Đồng Tháp: Thêm gần 300 người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 

Đến nay, sau gần 3 tháng đầu năm 2019, BHXH tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Bưu điện 
và các ngành chức năng tổ chức vận động được thêm khoảng 300 người dân tham gia 
BHXH tự nguyện. 

Ông Nguyễn Minh Hiếu- Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngay từ đầu năm, 
BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện ký kết kế hoạch phối hợp phát triển 4.800 người tham 
gia BHXH tự nguyện qua mạng lưới Bưu điện trong năm 2019. 

 

Tính đến nay, chỉ sau gần 3 tháng, toàn hệ thống BHXH tỉnh đã tổ chức thành công gần 30 
hội nghị với gần 1.000 người tham gia. Một số huyện, thị xã nhờ tích cực nắm bắt, sàng lọc 
đối tượng cũng như tổ chức những hình thức vận động, tuyên truyền một cách sinh động, sáng 
tạo nên số người dân tham gia BHXH tự nguyện tăng cao. 

Đơn cử, Huyện Lấp Vò đã tổ chức thành công 3 hội nghị với 117 người tham dự. Ngay sau 
đó, đã có 53 người dân đăng ký tham gia BHXH tự nguyện. Huyện Tam Nông cũng tổ chức 
được 3 hội nghị với 82 người tham dự, trong đó vận động được 37 người đăng ký tham gia 
BHXH tự nguyện. Huyện Châu Thành tổ chức 2 hội nghị với 100 người dự, trong đó vận 
động được 36 người đăng ký tham gia… Đặc biệt, thị xã Hồng Ngự mời 20 người dân đến dự 
hội nghị, thì có tới 19 người đăng ký tham gia BHXH tự nguyện ngay tại hội nghị. 

Ngay sau khi người dân đăng ký tham gia, BHXH các địa phương đã lập tức in cấp sổ BHXH 
và trao ngay cho người dân tại hội nghị để tạo sự phấn khởi, tin tưởng vào chính sách. Thống 
kê sơ bộ cho thấy, tính đến đầu tháng 3/2019, toàn tỉnh Đồng Tháp có 3.338 người tham gia 
BHXH tự nguyện. Một số địa phương có số người tham gia cao, như: Tháp Mười 416 người, 
Lấp Vò 373 người, Tân Hồng 333 người, Thanh Bình 316 người, TP.Cao Lãnh 307 người… 

Liên quan đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, ngày 27/12/2018, UBND tỉnh Đồng 
Tháp đã ban hành Kế hoạch số 290/KH-UBND về tăng cường phát triển đối tượng tham gia 
BHXH trên địa bàn. Do đó, BHXH tỉnh đang rất nỗ lực thực hiện và đặt quyết tâm cao cho 
công tác này. 

Phạm Thọ 

 



Nguồn: Báo Bạc Liêu       

Ngày đăng: 27/03/2019 
Mục: Pháp luật   

Sở Tư pháp: Đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến trong cấp phiếu lý lịch tư pháp 

Năm 2018, tổng số yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trong toàn tỉnh là 3.324 hồ 
sơ, có 93 hồ sơ đăng ký trực tuyến; giải quyết đúng hạn 3.311 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99,61%. 
Việc cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính và đăng ký trực tuyến tại các điểm giao 
dịch của Bưu điện đã được Sở Tư pháp triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay. Việc 
làm này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa. 

 

Bộ phận Một cửa của Sở Tư pháp Bạc Liêu - nơi thực hiện cấp phiếu LLTP cho người 
dân. Ảnh: T.S 

Để triển khai thực hiện tốt Luật LLTP và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, 
UBND tỉnh đã ban hành đề án thí điểm cấp phiếu LLTP qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn 
tỉnh từ năm 2016. Sau đó Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện cấp phiếu LLTP trực tuyến trên địa 
bàn tỉnh. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đã giúp Sở Tư pháp thu thập kịp thời 
thông tin, tổng hợp kết quả thực hiện và báo cáo số liệu về Bộ Tư pháp nhanh chóng, thuận 
lợi. 

Đến nay, việc xử lý và lập thông tin LLTP được Bạc Liêu thực hiện trên phần mềm cơ sở dữ 
liệu LLTP. Qua đó, không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật, xử lý thông tin LLTP 
của Trung ương, mà còn đảm bảo điều kiện cho việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu LLTP 
tại địa phương. Ngoài số lượng thông tin tăng lên, chất lượng các bản thông tin cung cấp cũng 
rõ ràng hơn, thời gian cung cấp thông tin được rút ngắn. Việc phối hợp giữa các cơ quan trên 
địa bàn tỉnh trong việc cung cấp, tiếp nhận, tra cứu, xác minh và trao đổi thông tin LLTP 
thông suốt, đảm bảo thông tin trao đổi giữa các bên kịp thời, đầy đủ, đúng quy định. Riêng 
trong năm 2018, tỉnh đã tiếp nhận từ Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố khác và các đơn vị có 
liên quan 5.056 thông tin (trong đó có 3.363 thông tin LLTP, 1.693 thông tin LLTP khác); 
chuyển đến Sở Tư pháp các tỉnh khác 230 thông tin, chuyển đến Trung tâm LLTP Quốc gia 
3.918 thông tin. 

Để giải quyết dứt điểm tình trạng tồn đọng thông tin LLTP, Sở Tư pháp đã triển khai nhiều kế 
hoạch nhằm cập nhật thông tin LLTP còn tồn đọng vào cơ sở dữ liệu LLTP. Theo đó, đã cập 
nhật 1.717 bản LLTP (trong đó đã cập nhật 2.702 thông tin là bản án, 5.108 thông tin là các 
quyết định của tòa án) vào cơ sở dữ liệu LLTP dùng chung của Bộ Tư pháp. Do đó, hiện 
không còn tồn đọng thông tin LLTP. 



Tuy nhiên, vấn đề vướng mắc lớn nhất là liên quan đến các hồ sơ đề nghị xóa án tích. Trong 
15 hồ sơ tiếp nhận năm 2018, đã có 12 hồ sơ trễ hẹn. Đây là hạn chế lớn nhất trong công tác 
cấp phiếu LLTP liên quan đến các đối tượng có án tích. Nguyên nhân là do hồ sơ phải gửi đi 
nhiều nơi để phối hợp xác minh và chờ kết quả phụ thuộc vào chính quyền cơ sở (như công an 
xã, UBND xã), hoặc đương sự bỏ địa phương đi làm ăn xa, chính quyền chưa xác định được. 

Việc đẩy mạnh ứng dụng 4.0 vào một số lĩnh vực tư pháp, trong đó có LLTP đã thật sự có 
bước chuyển biến. Thực hiện trao đổi thông tin LLTP qua hộp thư điện tử tại Bạc Liêu đã góp 
phần tiết kiệm thời gian, chi phí bưu chính, chi phí photo, in ấn và tránh tình trạng thất lạc 
thông tin LLTP. Đây là một bước tiến trong cải cách hành chính ở lĩnh vực tư pháp của địa 
phương. 

KIM KIM 



 

Nguồn: Báo Hà Tĩnh   

Ngày đăng: 28/03/2019 
Mục: Tin tức       

Bưu điện tỉnh "giúp" hơn 13 nghìn người hưởng chính sách bảo hiểm 

Phối hợp với nhiều cơ quan, ban, ngành, đến nay, BHXH tỉnh đã tuyên truyền, vận động 
được 89% dân số tham gia BHYT và 26% số lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự 
nguyện. Kết quả chung đó có sự đóng góp không nhỏ của Bưu điện Hà Tĩnh. 

 

Đoàn viên thanh niên BHXH tỉnh trong đợt ra quân hỗ trợ hệ thống đại lý bưu điện đối thoại, 
tháo gỡ thắc mắc cho người dân về các chính sách BHXH 

Thực hiện chương trình phối hợp với BHXH Hà Tĩnh, Bưu điện tỉnh đã xây dựng hệ thống 
đại lý ở 13 huyện, thị, thành. Đến nay, đã có 252 điểm thu với 253 nhân viên, trong đó nhiều 
nhất là Hương Sơn, Thạch Hà (32 điểm), Đức Thọ (29 điểm), Cẩm Xuyên (27 điểm), Can Lộc 
(25 điểm)… Các điểm này đều thực hiện nghiêm túc chương trình phối hợp của 2 ngành trong 
tuyên truyền, vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm dưới nhiều hình thức như: 
tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền bằng tờ rơi, pano, áp phích, tổ chức các 
cuộc đối thoại trực tiếp… 

Trong quá trình phối hợp, lãnh đạo hai đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin, thống nhất 
quan điểm trong chỉ đạo. BHXH các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên phối hợp với bưu 
điện huyện, thị xã thực hiện hợp đồng, cung cấp thông tin kịp thời các thay đổi về chế độ, 
chính sách, các quy định sửa đổi, bổ sung về thực hiện chính sách BHXH, BHYT. 

Bà Trương Thị Tuyết – Trưởng Phòng Khai thác và thu nợ BHXH tỉnh cho biết: “Tích cực hỗ 
trợ cho đội ngũ nhân viên đại lý thu, hàng năm, BHXH tỉnh thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, 
tập huấn quy trình nghiệp vụ thu cho các đại lý. 

BHXH tỉnh cũng thường xuyên tổ chức các cuộc đối thoại tại địa bàn dân cư và cử cán bộ 
chuyên môn đến nói chuyện, tháo gỡ vướng mắc cho người dân. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh 
thường xuyên thực hiện kiểm tra đại lý thu, nhân viên đại lý thu trong việc thực hiện quy trình 
nghiệp vụ thu, nghiệp vụ chuyên môn để kịp thời chấn chỉnh, giải quyết vướng mắc trong tổ 
chức triển khai công tác thu BHXH, BHYT”. 

Với sự giúp sức của cán bộ BHXH tỉnh, huyện trong tuyên truyền chính sách, hệ thống nhân 
viên đại lý bưu điện với lợi thế là người địa phương, đã nỗ lực bám nắm địa bàn, vận động 
được ngày càng nhiều người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và BHXH tự nguyện. 



Đến nay, công tác thu và phát triển đối tượng tham gia BHXH trong hệ thống bưu điện là 
13.042 người. Trong đó, BHXH tự nguyện là 1.061 đối tượng; BHYT hộ gia đình 11.981 đối 
tượng. 

Thông qua các cuộc giao ban (tháng, quý), nhân viên hệ thống đại lý thu của ngành bưu điện 
cũng đã chia sẻ nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý cho đồng nghiệp. Ngoài việc bám sát 
địa bàn, không quản ngại khó khăn, vất vả, kiên trì tuyên truyền, vận động người dân, nhiều 
nhân viên còn có những sáng tạo trong quá trình tiếp cận, tuyên truyền, vận động người dân. 
Khi người dân đã tham gia rồi thì bám nắm tình hình, trực tiếp đến từng hộ dân để vận động, 
nhắc nhở khi gần đến thời gian gia hạn thẻ. 

 

Nhân viên đại lý thu Bưu điện xã Thạch Trị tuyên truyền cho người dân trên địa bàn về các 
chính sách BHXH 

Chị Lê Thị Thuý Hằng – nhân viên đại lý ở Thạch Trị (Thạch Hà) cho biết: “Hiểu rõ địa bàn 
nên ngoài tuyên truyền, vận động, tôi còn sâu sát trong việc theo dõi, đôn đốc thu, báo tăng, 
báo giảm kịp thời khi có hồ sơ của các đối tượng tham gia. Quản lý và theo dõi hồ sơ đến hạn 
nộp, cập nhật các đối tượng tái tục để đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của BHXH 
Việt Nam”. 

Phát triển các đối tượng tham gia BHYT nhất là BHXH tự nguyện thông qua hệ thống các đại 
lý đang là kế hoạch được chú trọng của ngành BHXH tỉnh. Hiện nay, 253 nhân viên đại lý thu 
của ngành bưu điện cũng đang nỗ lực hết mình để nâng tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đặc 
biệt là BHXH tự nguyện nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 



 

Nguồn: Báo Lâm Đồng         

Ngày đăng: 28/03/2019 
Mục: Xã hội     

Thí điểm dịch vụ hành chính công cho Bưu điện 

Từ ngày 1/4/2019, một số dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được 
chuyển giao thí điểm cho nhân viên Bưu điện thực hiện tại các địa điểm Trung tâm Phục 
vụ Hành chính công và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); bộ phận Một cửa thuộc 
UBND thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà; bộ phận Một cửa 
thuộc UBND thị trấn D’Ran, huyện Đơn Dương.  

  

Theo đó, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cử từ 2 đến 4 nhân viên phối hợp với công chức, viên chức 
thuộc sở, ngành 3 cấp tỉnh, huyện, xã tại các địa điểm nói trên để chủ động hỗ trợ tổ chức, cá 
nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC trực tiếp tại bộ phận Một cửa, Cổng dịch vụ 
hành chính công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.  

  

Những lĩnh vực TTHC thí điểm cho Bưu điện gồm: Thông tin và Truyền thông, Khoa học và 
Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngoại vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thương binh 
và xã hội, Nội vụ, Tài chính kế hoạch và đầu tư, Giao thông vận tải. 



 

Nguồn: Báo Long An  

Ngày đăng: 28/03/2019 
Mục: Đời sống       

Bưu điện tỉnh tham gia tuyên truyền tổng điều tra dân số và nhà ở 

 Theo thỏa thuận hợp tác tuyên truyền về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, Tổng Công 
ty Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức diễu hành, cổ động tuyên truyền. 

 

Ảnh minh họa 

Tại Long An, Bưu điện tỉnh huy động 12 xe ôtô chuyên ngành cổ động trong 2 ngày 31/3 và 
01/4/2019. Các xe được trang trí panô, áp phích, logo theo mẫu quy định, diễu hành qua các 
tuyến đường chính tại 15 huyện, thị xã, thành phố. Riêng buổi sáng ngày 01/4, các xe cổ động 
sẽ diễu hành tại địa điểm tổ chức lễ ra quân tại từng địa phương. 

Việc tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung cơ bản, thời điểm, kế 
hoạch tiến hành tổng điều tra; trách nhiệm của các cấp, các ngành, quyền và nghĩa vụ của 
người dân trong cuộc tổng điều tra. Từ đó, thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong việc 
cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho điều tra viên. Người dân cũng có quyền 
khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về điều tra thống kê của các tổ chức, cá nhân 
trong cuộc tổng điều tra./. 

Cục Thống kê tỉnh Long An 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Sở Nông nghiệp và Phát triển 
NT Bắc Giang    

Ngày đăng: 27/03/2019 

Mục: Tin tức       

Đẩy mạnh tuyên truyền trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích 

Nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới sự hài lòng của 
người dân và doanh nghiệp, Ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tuyên truyền việc tiếp 
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 
trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

 

Cán bộ bưu điện hướng dẫn người dân thực hiện nhận, trả kết quả qua bưu chính công ích 
(Ảnh sưu tầm) 

Thời gian qua, Thực hiện 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 TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích; Quyết định số 1283/QĐ-UBND 23/8/2018 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành 
chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong 
lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đến nay hiệu quả của quá trình 
giải quyết các TTHC đã được nâng cao. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân (nhất 
là người dân ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn) tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ 
tục; giảm áp lực trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức Bộ phận một cửa. 

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các đơn vi tiếp tục tuyên truyền mục đích, 
vai trò việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích: Tiết kiệm chi phí, thời gian; tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho tổ chức cá 
nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.  Tuyên truyền, phổ biến 
rộng rãi nội dung Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 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 (Các hình 
thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích: Gửi hồ sơ giải quyết thủ 
tục hành chính; Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính;  Quy trình nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục 
hành chính; Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức giải quyết thủ tục hành chính và tổ 
chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính). Đồng thời, rà soát, công bố, công khai danh mục 
các thủ tục hành chính  thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. 



Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết TTHC, kết nối mạng 
thông tin phục vụ việc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; cập nhật thường xuyên, đầy 
đủ và chính xác thông tin về các TTHC trên Cổng thông tin điện tử của Sở về TTHC (thời 
gian xử lý, phí, lệ phí, phương thức nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc không qua 
dịch vụ bưu chính công ích...) để tổ chức, cá nhân cũng như nhân viên Bưu điện thuận lợi 
trong việc tìm hiểu thông tin hoặc hướng dẫn khi thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 


