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Dịch vụ bưu chính công ích tại nhà 

Hướng tới mục tiêu ngày càng có nhiều người sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại nơi 
lưu trú, tháng 6/2019 Bưu điện Quảng Ninh đã tiến hành triển khai tiếp nhận thủ tục 
hành chính tại nhà, thay vì chỉ trả kết quả như trước đây. Sau một thời gian ngắn triển 
khai, dịch vụ này đã mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân và giảm tải cho Trung tâm 
hành chính công các cấp. 

 

Nhân viên Bưu điện TP Cẩm Phả tiếp nhận thủ tục đăng ký thành lập hộ 
kinh doanh tại nhà cho ông Trịnh Quang Thanh (phường Cẩm Sơn). 

Ông Trịnh Quang Thanh (trú tại tổ 4, khu Trung Sơn, phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) hết sức 
hài lòng khi nhắc đến dịch vụ mới này. Ông Thanh cho biết: Tôi đã đến Trung tâm hành chính 
công thành phố để làm các thủ tục hành chính, nhưng lần nào hồ sơ tôi chuẩn bị cũng bị thiếu, 
nên có những thủ tục phải đi lại nhiều lần rất mất thời gian. Sau khi được nhân viên Bưu điện 
TP Cẩm Phả đến tận nhà hướng dẫn, thẩm định thì thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh 
của tôi đã nhanh chóng được Trung tâm hành chính công thành phố tiếp nhận. 26.000 đồng 
cho một bộ thủ tục tại nhà so với việc người dân phải bỏ thời gian, chi phí đi lại thì tôi thấy 
thật sự xứng đáng. 

Với đặc thù của một thành phố mỏ, lượng công nhân đi làm ca kíp tại các đơn vị ngành Than 
rất lớn, nên không chỉ ông Thanh mà rất nhiều người dân khác khi biết có thêm dịch vụ này 
đều cảm thấy thuận tiện. Bởi lẽ, thay vì phải trực tiếp đến Trung tâm hành chính công thành 
phố hoặc phòng giao dịch một cửa các xã, phường vào các giờ hành chính, thì người dân chỉ 
cần ngồi ở nhà và gọi điện hẹn giờ với các bưu cục gần nhất, nhân viên bưu điện sẽ đến tận 
nơi, mang máy tính, máy scan để thẩm định và scan hồ sơ gửi về Trung tâm hành chính công. 
Nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ của Trung tâm hành chính công sẽ tiếp nhận và gửi tin nhắn xác 
nhận đến số điện thoại của người dân. Đặc biệt, ngoài giờ hành chính việc tiếp nhận hồ sơ vẫn 
được thực hiện. 



Ông Trần Quốc Dân, Giám đốc Trung tâm hành chính công TP Cẩm Phả khẳng định: Do diện 
tích Trung tâm hành chính công của thành phố khá nhỏ, vào những giờ cao điểm, người dân 
đến quá đông, dẫn đến phải chờ đợi. Vì vậy, dịch vụ này của ngành Bưu điện đã trở thành cầu 
nối giữa cán bộ Trung tâm hành chính công và người dân, giúp cho các trung tâm hành chính 
công giảm tải và qua đó, gián tiếp hỗ trợ người dân sử dụng CNTT trong thực hiện thủ tục 
hành chính, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Được biết, trước mắt dịch vụ này sẽ được triển khai thí điểm ở TP Cẩm Phả và TX Đông 
Triều. Để làm tốt dịch vụ, Bưu điện Cẩm Phả và Đông Triều đều đã cử cán bộ bưu chính sang 
Trung tâm hành chính công để học hỏi, nắm chắc nội dung tiếp nhận, thành phần hồ sơ, cách 
scan và đăng tải hồ sơ lên trang dichvucong.quangninh.gov.vn. Đồng thời, phối hợp với các 
xã, phường, tăng cường công tác tuyên truyền và thông báo số điện thoại của nhân viên bưu 
chính. Mục tiêu đặt ra là sau 3 tháng triển khai, những địa phương này sẽ đảm bảo tỷ lệ 40% 
hồ sơ tiếp nhận và 40% hồ sơ trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Sau khi thí điểm 
thành công, dịch vụ này sẽ được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. 

Theo thống kê, hiện tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ bưu chính công ích vẫn còn rất thấp 
(khoảng 5%) so với số lượng phát sinh tại các Trung tâm hành chính công. Vì vậy, để tạo thói 
quen cho người dân, tăng cường hồ sơ giải quyết cấp độ 3, 4, ngoài mở rộng thêm dịch vụ tiếp 
nhận tại nhà, năm 2019, Bưu điện tỉnh cũng đã quyết định dành kinh phí 400-600 triệu đồng 
để hỗ trợ cước cho người dân đối với việc trả kết quả. Theo đó, từ 1/7/2019 đến 31/12/2019, 
Bưu điện tỉnh sẽ hỗ trợ 10.000 đồng/bộ kết quả, người dân sẽ chỉ mất 16.000 đồng/bộ kết quả 
thay vì 26.000 đồng/bộ kết quả như trước. Cùng với ngành Bưu điện, hiện UBND huyện Ba 
Chẽ cũng đã có chủ trương miễn phí cước qua đường bưu chính công ích cho người dân trong 
2 năm tới. 

Hoàng Nga 
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Không ngừng nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành Báo Hà nội mới 

Để thực hiện tốt hơn nữa Quyết định số 1487-QĐ/TU ngày 18-11-2016 của Ban Thường 
vụ Thành ủy Hà Nội về việc biếu Báo Hànộimới hằng ngày đối với đảng viên được tặng 
Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên, ngày 13-7, Báo Hànộimới, Công ty TNHH MTV In 
Báo Hànộimới, Công ty Phát hành báo chí trung ương và Bưu điện Hà Nội đã tổ chức 
hội nghị sơ kết thực hiện thỏa thuận giữa 4 cơ quan về việc xuất bản, in và phát hành 
Báo Hànộimới 6 tháng đầu năm 2019. 

 

Quảng cảnh hội nghị. 

Sáu tháng qua, Báo Hànộimới đã tập trung thực hiện hàng loạt công việc nhằm nâng cao hiệu 
quả các công việc liên quan tới xuất bản và phát hành như: Tiếp tục hoàn thiện các khâu trong 
quy trình xuất bản; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý danh sách phát hành; tăng 
cường khảo sát chất lượng giao, phát báo và phối hợp chặt chẽ với Công ty Phát hành báo chí 
trung ương, Bưu điện Hà Nội trong việc giải quyết phản ánh của bạn đọc về chất lượng giao, 
phát báo… 

Các đơn vị: Công ty TNHH MTV In Báo Hànộimới, Công ty Phát hành báo chí trung ương và 
Bưu điện Hà Nội có nhiều cố gắng trong việc nâng cao chất lượng thiết bị in, đổi mới trong tổ 
chức phát hành, nhờ vậy bảo đảm chất lượng in ấn và nâng cao chất lượng giao báo tới bạn 
đọc. 

Nhờ sự phối hợp khoa học, chặt chẽ giữa 4 đơn vị, 6 tháng qua, số lượng Báo Hànộimới phát 
hành hằng ngày tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Chất lượng báo in đẹp; số lượng in và tiến 
độ giao báo sớm hơn thỏa thuận đạt 70%. Tỷ lệ phát báo ngay trong ngày đạt 98,75%, tăng 
0,12% so với 6 tháng đầu năm 2018. Số ý kiến phản ánh của bạn đọc liên quan tới việc phát 
báo giảm được 1/3 so với cùng kỳ năm 2018. 

Để tiếp tục làm tốt hơn nữa việc phát hành Báo Hànộimới hằng ngày, đặc biệt là phát hành 
báo biếu đối với đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên, trong 6 tháng cuối 
năm 2019, lãnh đạo 4 đơn vị cam kết tiếp tục phấn đấu, cùng hợp tác, chia sẻ, phối hợp trên 
tinh thần "5 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả). Trong đó, tập 
trung vào một số giải pháp như: Tiếp tục hoàn thiện quy trình xuất bản; duy trì đường dây 
nóng tiếp nhận thông tin, giải quyết phản ánh của độc giả để xử lý kịp thời; xây dựng điểm 
phát báo tại phường, xã để sớm tăng tỷ lệ phát hành báo trong ngày đạt 100%... 



 

Bốn đơn vị cam kết không ngừng nâng cao chất lượng xuất bản, in, phát hành Báo Hànộimới. 

Tại hội nghị, 4 tập thể và 2 cá nhân đã được khen thưởng thành tích thực hiện tốt việc phối 
hợp xuất bản, in, phát hành Báo Hànộimới. 
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Nhiều lợi ích từ Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động 

LĐLĐ tỉnh Điện Biên và Bưu Điện tỉnh đã phối hợp thực hiện triển khai Chương 
trình bán hàng ưu đãi giảm giá, ủng hộ quỹ Mái ấm Công đoàn năm 2019. 

Theo đó, trong 6 tháng triển khai thực hiện Chương trình, các đơn vị đã chủ động phối hợp, 
có chương trình hành động cụ thể, thông báo kết quả thực hiện của các Công đoàn cơ sở 
(CĐCS), tạo được sự kích thích giữa các tổ chức Công đoàn thi đua bán hàng; các đầu mối 
Công đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên; người lao động hưởng ứng và 
tham gia tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ của Bưu Điện. 

 

Đoàn viên và người lao động mua hàng tiêu dùng tại Bưu Điện tỉnh. Ảnh: H. Vân 

Qua đó nhiều đoàn viên và người lao động (NLĐ) khi mua sản phẩm, sử dụng các sản phẩm, 
dịch vụ của Bưu Điện đã được giảm từ 5-15% so với giá niêm yết; đặc biệt lợi nhuận từ các 
chương trình dịch vụ được Bưu Điện trích để thực hiện các hoạt động từ thiện xã hội giúp đỡ 
công nhân có hoàn cảnh khó khăn...   

Kết quả cho thấy với Chương trình tham gia Bảo hiểm xe máy tổng sản lượng đạt 199 chiếc, 
tổng doanh số là 16,854 triệu đồng, số tiền giảm giá cho đoàn viên Công đoàn, người lao 
động là 5,970 triệu đồng, số tiền trích lập quỹ 1,405 triệu đồng. 

Với Hàng tiêu dùng tổng doanh thu thực hiện 95,312 triệu đồng, số tiên ưu đãi giảm giá cho 
đoàn viên Công đoàn, người lao động là 8,578 triệu đồng, số tiền trích lập quỹ là 4,305 triệu 
đồng. Căn cứ vào tổng doanh thu bán hàng Bưu điện trích lập quỹ sang LĐLĐ tỉnh để ủng hộ 
quỹ Mái ấm Công đoàn là 5,710 triệu đồng. 

LĐLĐ tỉnh cho biết, Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động là phương thức 
đổi mới hoạt động của các cấp Công đoàn, hướng mạnh về cơ sở, giúp đoàn viên và người lao 
động được tiếp cận các dịch vụ, sản phẩm hàng hóa chất lượng, giá thành cạnh tranh, đồng 
thời giúp doanh nghiệp phát triển. Vì vậy Bưu điện tỉnh cam kết đồng hành với LĐLĐ tỉnh vì 
quyền lợi ích, đảm bảo phúc lợi tốt hơn cho mỗi đoàn viên Công đoàn. 
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Triển khai dịch vụ “Chuyển phát giấy thông hành nhập, xuất cảnh đến tận nhà công 
dân” 

Sáng 15/7, Bưu điện tỉnh và Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh phối hợp 
triển khai dịch vụ “Chuyển phát giấy thông hành nhập, xuất cảnh đến tận nhà công 
dân”. 

Theo đó, khi nộp hồ sơ xin cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh, công dân có thể đăng ký 
dịch vụ chuyển phát giấy thông hành nhập, xuất cảnh đến tận nhà tại bàn giao dịch Bưu điện 
tỉnh đặt tại bộ phận tiếp nhận và trả giấy thông hành nhập, xuất cảnh, Phòng Quản lý xuất, 
nhập cảnh Công an tỉnh và Đội Quản lý xuất, nhập cảnh Công an thành phố Lào Cai. 

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh giới thiệu về dịch vụ chuyển phát giấy thông hành 
nhập, xuất cảnh đến tận nhà. 

Bưu điện tỉnh sẽ thực hiện trả giấy thông hành nhập, xuất cảnh tại nhà riêng cho người dân 
trong thời gian tối đa 1 ngày với địa chỉ nhận trong thành phố Lào Cai và 2 ngày với địa chỉ 
nhận tại các huyện, kể từ ngày giấy thông hành được cấp với giá cước chỉ từ 9.500 đồng/bưu 
gửi (4 quyển/bưu gửi). 

Với dịch vụ trên, công dân sẽ giảm được thời gian, chi phí đi lại và chờ đợi để nhận được giấy 
thông hành nhập, xuất cảnh. Ngoài ra, dịch vụ được triển khai cũng góp phần giảm thiểu áp 
lực cho cán bộ làm công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, từ đó nâng cao chất 
lượng dịch vụ công, góp phần cải cách thủ tục hành chính. 



 

Công dân đăng ký dịch vụ chuyển phát giấy thông hành nhập, xuất cảnh đến 
tận nhà tại bàn giao dịch. 

Trước khi triển khai dịch vụ chuyển phát giấy thông hành nhập, xuất cảnh đến tận nhà, Bưu 
điện tỉnh và Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh đã triển khai thực hiện thành công 
dịch vụ chuyển trả hộ chiếu đến tận nhà mang lại nhiều thuận tiện cho công dân khi xin cấp 
hộ chiếu. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện chuyển trả gần 3.000 hộ chiếu đến 
công dân. 

 

 

 


