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Giải quyết thủ tục hành chính trọn gói 

Từ ngày 1-7, Bưu điện tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến 
tỉnh (TTDVHCCTT) triển khai dịch vụ thu gom hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính (TTHC) trực tuyến qua bưu điện. Khách hàng sẽ được giải quyết thủ tục 
trọn gói mà không cần đi lại. 

Thêm lựa chọn 

Khi khách hàng nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 tại địa chỉ hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn 
của TTDVHCCTT có thể chọn đăng ký 1 trong 2 dịch vụ: thu gom hồ sơ đến cơ quan hành 
chính, hoặc thu gom hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại nhà qua bưu điện; đồng thời 
có thể yêu cầu dịch vụ thu hộ lệ phí (nếu có).  

 

Nhân viên Bưu cục Nha Trang giao bưu gửi cho khách hàng. 

  

Sau khi nhận yêu cầu, hệ thống TTDVHCCTT sẽ đẩy thông tin sang hệ thống bưu điện. Phần 
mềm điều tin tự động tiếp nhận, điều tin đến bưu cục thu gom. Trong vòng 4 giờ, nhân viên 
bưu điện sẽ gọi điện thoại cho khách hàng để hẹn địa điểm, thời gian tới thu gom hồ sơ, lệ phí 
(nếu có) và cấp biên nhận. Bưu gửi được phát hành trên hệ thống của bưu điện, xác nhận vào 
phần mềm điều tin và tự động cập nhật trạng thái thu gom sang TTDVHCCTT. Hồ sơ thu 
gom được chuyển tới cơ quan hành chính cùng với bảng kê phí, lệ phí từng hồ sơ, nhận phiếu 
hẹn trả kết quả và cập nhật trạng thái đã chuyển hồ sơ vào hệ thống TTDVHCCTT. 

Sau khi có kết quả giải quyết, hệ thống bưu điện điều tin đến bưu cục thu gom. Nhân viên bưu 
điện đến cơ quan hành chính nhận kết quả, phát hành bưu gửi chuyển trả và cập nhật vào phần 
mềm bưu điện. Hệ thống tự động đồng bộ trạng thái hồ sơ sang TTDVHCCTT. Nhân viên 
bưu điện chuyển kết quả đến địa chỉ yêu cầu và ký xác nhận. Việc chuyển phát cũng được cập 
nhật lên hệ thống bưu điện và tự động chuyển sang TTDVHCCTT, chuyển trả kết quả ký 
nhận đến cơ quan hành chính (nếu có). 



Khách hàng sẽ nhận được tin nhắn, email, thông báo về cước phí thu gom sau khi nộp hồ sơ, 
cán bộ tiếp nhận hồ sơ cũng như khi hồ sơ được xử lý xong, khi bưu điện nhận hồ sơ giao. 
Khách hàng cũng có thể tra cứu tình trạng đơn hàng qua đường link trong email hoặc mục 
thông báo. 

Thời gian chuyển trả kết quả được thực hiện theo chỉ tiêu quy định. Cụ thể, nếu khu vực trung 
tâm phát là 6 địa phương (Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm, Ninh Hòa, Diên Khánh, Vạn 
Ninh), thời gian chuyển trả sau 1 ngày kể từ ngày bưu điện nhận kết quả tại TTDVHCCTT và 
sau 1,5 ngày kể từ ngày nhận kết quả tại các xã, phường còn lại. Nếu phát tại 2 huyện miền 
núi, thời gian tương ứng là sau 2 ngày và sau 2,5 ngày. Thời gian phát liên tỉnh tối đa sau 2,5 
ngày theo chỉ tiêu dịch vụ EMS.   

Về cước phí, đối với dịch vụ thu gom hồ sơ hoặc chuyển trả kết quả (cước 1 chiều), tuyến nội 
tỉnh 26.000 - 30.000 đồng/hồ sơ; liên tỉnh 30.500 - 31.500 đồng/hồ sơ. Cước 2 chiều (thu gom 
hồ sơ, chuyển trả kết quả) gấp đôi cước 1 chiều. Hồ sơ có thu hộ phí, lệ phí cộng thêm cước 
8.000 đồng/hồ sơ. 

Tạo thuận lợi nhiều hơn 

  

Theo ông Bùi Vũ Vĩnh - Trưởng phòng Công nghệ thông tin 
(Sở Thông tin và Truyền thông), sau 3 tháng chạy thử nghiệm, 
Bưu điện tỉnh và TTDVHCCTT đã thống nhất mọi công đoạn 
trao đổi thông tin, xử lý hồ sơ của 2 hệ thống và chính thức 
triển khai dịch vụ từ ngày 1-7. Được biết, trong giai đoạn thử 
nghiệm, tính đến ngày 31-5, BĐ tỉnh đã chuyển trả thành công 
67 hồ sơ. Bà Nguyễn Phương Thảo (phường Lộc Thọ, Nha 
Trang) là một trong những khách hàng chọn dịch vụ thu gom 
hồ sơ và trả kết quả giải quyết khi đăng ký cấp phiếu lý lịch tư 
pháp trực tuyến. Theo bà, dịch vụ này rất cần thiết với những 
người bận rộn, nhưng cần quảng bá rộng rãi hơn để nhiều 
người biết. 

Bà Ung Thị Vân - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, dịch 
vụ trên nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa TTDVHCCTT với 
Bưu điện tỉnh từ tháng 8-2018. Trong đó, Bưu điện tỉnh hỗ trợ 
khách hàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến thông qua việc 
cung cấp dịch vụ thu gom hồ sơ giao đến sở, ngành và chuyển 
trả kết quả từ cơ quan hành chính đến người dân. Thời gian 
qua, việc tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp của Bưu điện tỉnh luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất 
lượng đối với nhiều loại kết quả TTHC như: hồ sơ bảo hiểm xã hội, chứng minh nhân dân, lý 
lịch tư pháp, hộ chiếu, giấy chứng nhận đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh… 5 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh tiếp nhận, chuyển trả 94.222 hồ sơ, tăng 
41% so cùng kỳ năm trước. Hệ thống công nghệ thông tin của bưu điện hiện nay đáp ứng yêu 
cầu về quản lý, theo dõi định vị sản phẩm và thông tin về chất lượng sản phẩm chuyển phát; 
quản lý, đo kiểm, giám sát chỉ tiêu chất lượng toàn tỉnh, từng công đoạn của từng dịch vụ. 
Ngành có phần mềm theo dõi thống kê sản lượng, doanh thu và thanh toán đối soát từng dịch 
vụ với từng khách hàng. Khách hàng có thể theo dõi hành trình vận chuyển và phát bưu gửi 
trên cổng www.Vnpost.vn. Bưu điện tỉnh đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 
Sở Nội vụ tập huấn nhân viên hướng dẫn người dân cách tạo tài khoản, đăng nhập và nộp hồ 
sơ trực tuyến tại các điểm giao dịch của bưu điện. 

Dịch vụ hiện nay được 
triển khai tại 52 điểm bưu 
cục trong toàn tỉnh. 
Khách hàng không có 
phương tiện truy cập 
mạng hoặc không quen 
thao tác gửi hồ sơ trực 
tuyến có thể tới các điểm 
giao dịch của bưu điện để 
được sử dụng máy tính và 
hỗ trợ hoàn thành thủ 
tục. Trong tháng 9, Bưu 
điện tỉnh sẽ triển khai 
thêm ở 87 điểm bưu điện - 
văn hóa xã và tổ chức sơ 
kết, báo cáo UBND tỉnh. 
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Bảo đảm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội 

Việc rút ngắn các thủ tục là một phần trong công tác cải cách hành chính luôn là nhiệm 
vụ trọng tâm hàng đầu của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố. Điều này góp 
phần nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. 

 

Nhiều thủ tục hành chính BHXH được rút gọn, phục vụ tốt hơn nhu cầu người dân, doanh nghiệp. 

BHXH thành phố vừa giải quyết chế độ hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 
91/2000/QĐ-TTg ngày 4-8-2000 của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Ngân (trú 
quận Sơn Trà) sau khi bà Ngân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của đơn vị. 

Theo đó, sau khi bà Ngân nộp hồ sơ trực tiếp tại BHXH thành phố, đơn vị này đã tiếp nhận, 
tiến hành xác minh, đối chiếu thời gian công tác phù hợp với điều kiện (trên 15 năm); đồng 
thời ghi nhận tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp bà Ngân đã hết tuổi lao động. Quá trình tiếp 
nhận, giải quyết thủ tục cho bà Ngân chỉ diễn ra trong 10 ngày, rút ngắn được 20 ngày so với 
thời gian giải quyết theo quy định là 30 ngày. 

Tương tự, bệnh nhân Trần Văn H. (trú quận Thanh Khê) vừa được BHXH chi trả, thanh toán 
chi phí khám, chữa bệnh bằng BHYT sau hơn 10 ngày nằm viện điều trị bệnh dạ dày. Thời 
gian giải quyết cho anh H. chỉ diễn ra trong 15 ngày, rút ngắn 15 ngày so với quy định hiện 
hành. 

Theo Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, BHXH thành phố, bộ thủ tục hành 
chính mà đơn vị đang thực hiện gồm 5 lĩnh vực với 28 thủ tục. Theo đánh giá các thủ tục hành 
chính hiện nay đã được đơn giản hóa, dễ hiểu, dễ thực hiện tạo thuận lợi tối đa cho người 
tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, giúp các tổ chức, cá nhân được giải 
quyết yêu cầu trong thời gian sớm nhất. Đến nay toàn thành phố có hơn 8.400 đơn vị cùng 
tham gia BHXH, BHYT với hơn 235.000 người tham BHXH, BHYT bắt buộc; hơn 972.000 
người tham gia BHYT với độ bao phủ đạt trên 94%. 



Trong năm 2018, đơn vị tiếp nhận 278.532 lượt, hơn 1,6 triệu hồ sơ. Bà Trần Thị Minh 
Nguyệt, Trưởng phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, BHXH thành phố cho 
biết, khối lượng công việc nhiều nên việc cải cách các thủ tục cần thiết là ưu tiên hàng đầu. 

“Trước hết là thay đổi phương thức tiếp nhận hồ sơ và rút ngắn thời gian giao dịch. Hiện nay, 
BHXH thành phố thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho các tổ chức, 
cá nhân qua giao dịch điện tử, dịch vụ chuyển phát bưu chính công ích, hạn chế sự chồng 
chéo. Đến nay, 100% đơn vị thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ 
BHYT với hơn 482.000 hồ sơ giao dịch điện tử”, bà Nguyệt cho biết. 

Bên cạnh đó, BHXH thành phố cũng đẩy mạnh liên thông dữ liệu, giao dịch điện tử trong 
giám định BHYT khi 100% cơ sở khám chữa bệnh đã cập nhật dữ liệu hằng ngày lên cổng 
tiếp nhận dữ liệu của hệ thống thông tin giám định. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời 
gian giải quyết thủ tục, quyền lợi cho người bệnh mà còn bảo đảm tính khách quan, minh 
bạch và quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm. 

Ngoài ra, việc triển khai hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân, doanh nghiệp với 
BHXH cũng được đẩy mạnh thông qua dịch vụ tin nhắn, phần mềm quản lý khách hàng, quản 
lý sổ, đăng ký thủ tục hành chính qua trang thông tin điện tử, tổng đài 1022, chi trả chế độ qua 
tài khoản cá nhân… 

Tuy nhiên, theo bà Nguyệt, một số tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này cũng cần được phía 
BHXH Việt Nam hỗ trợ, khắc phục sớm. Đó là việc sớm hoàn thiện phần mềm nghiệp vụ, 
nâng cấp, sửa lỗi phần mềm cho phép tạo lập tất cả các hồ sơ, giấy tờ làm căn cứ hưởng 
BHXH theo quy định; đồng thời bổ sung thêm tính năng trên hệ thống tiếp nhận và quản lý hồ 
sơ để bảo đảm tính thống nhất giữa các hạng mục, nội dung… 
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http://baoninhthuan.com.vn/news/107284p1c24/khai-truong-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-
cong-tinh-ninh-thuan.htm?fbclid=IwAR3W5aUd46zwmAWH7gBcJCMNcPz4g1-
vbWoZC3BvaNsy-BheSy8ufC3lf8g 

Khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Thuận 

Ngày 6-7, UBND tỉnh tổ chức lễ khai trương Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và nhân 
dân. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có địa chỉ tại số 44, đường 16 Tháng 4, Tp Phan 
Rang-Tháp Chàm. Đây là đơn vị đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh; là bộ phận một cửa 
tập trung của tỉnh có chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận 
hồ sơ thủ tục hành chính; giải quyết hoặc chuyển hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính; theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác 
theo quy định pháp luật. 

 

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp tại các quầy tiếp nhận, Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh còn tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến do tổ chức, cá 
nhân nộp trên hệ thống phần mềm Cổng dịch vụ hành chính công của tỉnh. Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời giảm đáng kể thời gian, chi phí… 



 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Phát biểu tại lễ khai trương, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh nhấn mạnh: Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được thành lập và đi vào hoạt 
động nhằm thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, tạo bước đột phá trong 
cải cách hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Để Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh hoạt động hiệu quả, thiết thực, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp, đồng chí 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan cần thường xuyên theo dõi, phối hợp để xử 
lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động của Trung tâm; triển khai ứng 
dụng đồng bộ công nghệ thông tin trong hoạt động tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ thủ tục hành 
chính;… Văn phòng UBND tỉnh, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ Trung tâm cần phấn 
đấu nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, năng động đúng 
với phương châm, mục tiêu hành động đã đề ra: “Hiệu quả hoạt động là sự hài lòng của người 
dân, doanh nghiệp”. Từng công chức, viên chức của Trung tâm phải nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, tích cực nghiên cứu, học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực, làm tốt nhiệm vụ hướng 
dẫn, giúp đỡ người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh. 
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