
 

Nguồn: Infonet   

Ngày đăng: 01/08/2019 
Mục: Tin tức 

Đồng Tháp: Thí điểm hiệu quả việc chuyển giao dịch vụ hành chính công sang bưu điện 

Sau 1 năm thí điểm, hơn 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) tại Đồng Tháp đã 
được tiếp nhận trả kết quả qua bưu điện. Đến hết năm 2020, toàn bộ các trung tâm kiểm 
soát thủ TTHC và phục vụ hành chính công, các bộ phận một cửa sẽ được chuyển sang 
đặt tại các bưu điện huyện và bưu điện - văn hóa xã 

Ngày 1/8/2019, UBND tỉnh Đồng Tháp và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ 
công bố Đề án chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công giai đoạn 3, nhằm đẩy mạnh 
cải cách TTHC, với chủ trương “chuyển một số nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công mà Nhà 
nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm”. 

 

Người dân được nhân viên Bưu điện huyện Tam Nông đón tiếp chu đáo khi thực hiện các thủ 
tục hành chính.. 

Theo đó, sau 1 năm triển khai thí điểm việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công 
cho Bưu điện Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đến nay, 9/12 bộ phận một cửa của 
huyện chuyển sang đặt tại trụ sở của bưu điện huyện; 29 bộ phận một cửa UBND xã chuyển 
sang điểm bưu điện – văn hóa xã. 

Đến tháng 12/2019, Trung tâm Kiểm soát TTHC và Phục vụ hành chính công cấp tỉnh sẽ 
chuyển sang hoạt động tại Bưu điện tỉnh. Tại các bộ phận một cửa đặt tại bưu điện huyện, xã 
đều có các nhân viên bưu điện tham gia tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC. 

Đặc biệt, có những điểm, 100% nhân viên bưu điện thực hiện tiếp nhận hồ sơ giải quyết 
TTHC cho người dân trên địa bàn. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý 
hành chính, 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 giúp giảm chi phí nhà nước đầu tư vật chất cho bộ phận một 
cửa ở các địa phương. 

 

Thay vì phải bố trí 6 cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa như trước đây, hiện 4 nhân viên 
Bưu điện huyện Tam Nông đang đảm nhiệm toàn bộ việc tiếp nhận hồ sơ hành chính trên địa 

bàn 

Theo kế hoạch, đến hết năm 2020 toàn bộ các trung tâm kiểm soát TTHC và phục vụ hành 
chính công, các bộ phận một cửa tại tỉnh Đồng Tháp sẽ được chuyển sang đặt tại các bưu điện 
huyện và bưu điện - văn hóa xã. 

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, khẳng định, việc thí 
điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn là một giải pháp khả 
thi, hiệu quả và là bước đột phá trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm mang lại 
các lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp. 

Việc phối hợp chặt chẽ giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và Bưu điện Việt Nam đã định hình một 
phương thức làm việc mới theo hướng văn minh, hiện đại. Sau 1 năm thí điểm triển khai mô 
hình này, hơn 1 triệu hồ sơ TTHC tại Đồng Tháp đã được tiếp nhận và trả kết quả qua Bưu 
điện. 

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, nhấn 
mạnh, việc triển khai phương án chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công qua bưu 
điện tại Đồng Tháp là hình mẫu, làm cơ sở để Bưu điện Việt Nam mở rộng triển khai với các 
tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc. 

Việc triển khai tại Đồng Tháp cũng là cơ sở quan trọng giúp Tổng Công ty đề xuất chủ trương 
và được Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất xây dựng đề án “chuyển giao một số nhiệm 
vụ, dịch vụ hành chính công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích”. 

Đề án này đã được Bộ Thông tin và Truyền thông hoàn thiện, xin ý kiến các bộ, ngành, địa 
phương và đã nhận được sự nhất trí rất cao. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang 
hoàn thiện hồ sơ đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện. 



 

Người dân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà thông qua dịch vụ của bưu 
điện, vừa nhanh chóng, thuận tiện vừa tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, chờ đợi. 

Từ khi Đề án thí điểm chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công cho Bưu điện Việt 
Nam được triển khai ở Đồng Tháp, đã có hơn 30 đoàn công tác của các tỉnh đến tham quan, 
nghiên cứu và học tập kinh nghiệm. Kết quả thực hiện của Đồng Tháp đã tạo được hiệu ứng 
rất tích cực, lan tỏa đến nhiều địa phương trên cả nước. 

Nhiều địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thí điểm. Hiện việc đặt trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh, bộ phận một cửa huyện, xã tại trụ sở của bưu điện và bố trí nhân viên 
bưu điện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa thay cho cán bộ 
công chức đã được triển khai tại 21 tỉnh, thành phố và chuẩn bị triển khai tiếp tại 14 tỉnh, 
thành phố. Các tỉnh còn lại cũng đã thống nhất chủ trương để triển khai trong thời gian tới. 



 

 

Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp   

Ngày đăng: 31/07/2019 
Mục: Tin tức 

Đồng Tháp: Chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công giai đoạn 3 

 



 

Nguồn: ICT Vietnam   

Ngày đăng: 01/08/2019 
Mục: Tin tức 

Phát hành bộ tem bưu chính chuyên đề “Cá sông Mê Kông” 

Nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ các loài cá sông 
Mê Kông nói riêng và các loại động vật hoang dã trên thế giới nói chung, Bộ TTTT phát 
hành bộ tem “Cá sông Mê Kông”. 

Sông Mê Kông là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, nằm hoàn toàn ở châu Á, 
bắt nguồn từ Trung Quốc, chảy qua Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và đổ ra Biển Đông 
ở Việt Nam. Tại Việt Nam, sông Mê Kông còn có tên gọi là sông Cửu Long. 

Nguồn lợi của sông Mê Kông vô cùng phong phú. Dòng sông cung cấp nguồn nước vô tận 
tưới mát cho những cánh đồng, là nguồn phù sa bồi đắp từ năm này sang năm khác cũng như 
mang lại tiềm năng thủy điện to lớn cho các nước có dòng sông chảy qua. 

Bên cạnh đó, dòng sông còn đặc biệt giàu có bởi số lượng lớn các loài cá đa dạng về mặt 
chủng loài, trong đó có những loài cá khổng lồ, quý hiếm. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc xây dựng quá nhiều đập thủy điện trên dòng chảy 
chính của dòng sông cũng như đánh bắt theo lối tận diệt đã gây nên sự suy giảm nghiêm trọng 
quần thể cá sông. 

Một số loài như cá Tra dầu, cá chép Xiêm, cá Vồ cờ được coi là biểu tượng của sông Mê 
Kông đều được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và sách đỏ của IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên 
nhiên Quốc tế), xếp hạng nguy cấp với nguy cơ tuyệt chủng cao. 

Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, gồm 5 mẫu và 1 
block thể hiện 6 loài cá sông Mê Kông tiêu biểu thuộc loài cá da trơn, cá vảy chưa giới thiệu 
trên tem Bưu chính theo phong cách đồ họa với môi sinh. 



 

Bộ tem “Cá sông Mê Kông” 

Các loài cá được thể hiện ở nhiều góc độ, số lượng, đặc tính, tầng nước cùng với hướng tuyến 
khác nhau. Đây còn là thông điệp nhắc nhở mọi người gìn giữ và bảo vệ các loài cá quý của 
dòng sông Mê Kông, cụ thể: 

Mẫu 5-1: Cá hô Catlocarpio siamensis Boulenger, 1898: Là một loài cá có kích thước lớn nhất 
trong họ Cá chép thường thấy sống ở sông Mê Kông và Chao Phraya ở Đông Nam Á. 

Cá hô thường sinh sống ở những hố lớn cạnh bờ những dòng sông lớn, nhưng chúng cũng có 
thể bơi vào những kênh, rạch, sông nhỏ để kiếm thức ăn trong một số thời điểm. Cá hô non có 
thể sống ở các chi lưu nhỏ, hay ở các đầm. Cá hô nằm trong Sách đỏ Việt Nam và sách đỏ của 
IUCN, được xếp vào hạng sắp nguy cấp. 

Mẫu 5-2: Cá đuối bồng Himantura walga (Muller & Henle, 1841): Là một loài cá sống trong 
môi trường nước ngọt và nước lợ. Cá đuối bồng nằm trong sách đỏ của IUCN, được xếp vào 
hạng nguy cấp. 

Mẫu 5-3: Cá tra dầu Pangasianodon gigas Chevey, 1931: Là một loài cá nước ngọt sống trong 
vùng hạ lưu sông Mê Kông. Với chiều dài có thể đến 3m và trọng lượng có thể đến 300kg, cá 
tra dầu có thể xem là loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới được biết đến. Cá tra dầu nằm 
trong Sách đỏ Việt Nam và sách đỏ của IUCN, được xếp vào hạng cực kỳ nguy cấp (nguy cơ 
tiệt chủng trong tự nhiên rất cao). 

Mẫu 5-4: Cá chốt sọc Mystus mysticetus Roberts, 1992: Là một loài cá sống ở Lưu vực sông 
Mê Kông, ở tầng nước đáy. Cá chốt sọc ăn các loại côn trùng, giáp xác, thức ăn viên. 



Mẫu 5-5: Cá lăng đỏ Hemibagrus wyckioides (Fang & Chaux, 1949): Là một loài cá da trơn, 
có hình dáng giống cá trê, sống ở tầng nước giữa. Cá lăng đỏ nằm trong Sách đỏ Việt 
Nam và sách đỏ của IUCN, được xếp vào hạng nguy cấp. 

Mẫu blốc: Cá vồ cờ Pangasius sanitwongsei Smith, 1931: Cá thể trưởng thành của cá vồ cờ có 
thể dài tới 3,0m (12 ft) và cân nặng lên tới 293kg (646 lb). 

Cá vồ cờ nằm trong Danh mục thủy sản quý hiếm và sách đỏ của IUCN, được xếp vào hạng 
cực kỳ nguy cấp. Hình nền blốc là cảnh tiêu biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long được lồng 
trong hình cá măng rổ, một loài cá quý hiếm của Việt Nam và cũng đã từng được giới thiệu 
trên tem Bưu chính. 

Năm mẫu tem có giá mặt lần lượt là 4.000đ, 4.000đ, 6.000đ, 8.000đ, 12.000đ và 01 blốc giá 
mặt 15.000 đ. Khuôn khổ các mẫu tem là 43x32 mm và khuôn khổ blốc 160 x 120 mm. 

Bộ tem được cung ứng trên mạng Bưu chính công cộng từ ngày 01/8/2019 - 30/6/2021. 



 

Nguồn: Truyền hình Bắc Ninh    

Ngày đăng: 01/08/2019 
Mục: Tin tức 

Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh sơ kết công tác phối hợp 

Sáng 01/8, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp 
giữa hai ngành 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. 

 

 
Thời gian qua, công tác phối hợp giữa hai ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện tỉnh được triển 
khai tích cực, đạt được kết quả cao trong công tác thu BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia 
đình, công tác quản lý người hưởng, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, 
đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia thụ hưởng. 6 tháng đầu năm 2019, hệ thống 
Bưu điện tỉnh đã thực hiện thu BHXH tự nguyện đạt hơn 3,4 tỉ đồng, với tổng số người tham 
gia là trên 1.900 người; thu BHYT hộ gia đình đạt trên 11,5 tỉ đồng, với tổng số người tham 
gia là hơn 17.5000 người. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đã được Bưu điện 
tỉnh thực hiện đúng quy định, đảm bảo đúng người, đủ tiền và đúng thời gian quy định. Bưu 
điện tỉnh cũng đã phối hợp với cơ quan BHXH tích cực triển khai thu và phát triển người 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; thường xuyên theo dõi đôn đốc thu, báo tăng, 
báo giảm kịp thời...... 

Tại Hội nghị, hai ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục để 
làm tốt hơn trong thời gian tới như: Hạn chế rủi ro trong công tác chi trả, tăng cường quản lý 
người hưởng, nâng cấp chất lượng các đại lý thu, đặc biệt là công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ 
trợ người dân tham gia BHXH, BHYT... Thời gian tới, hai đơn vị thống nhất tiếp tục tăng 
cường tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt là những chế độ chính sách mới 
liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích người hưởng. Đẩy mạnh phối hợp tổ chức đào tạo, tập 
huấn, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên Bưu điện nhằm triển khai đạt kết quả cao 
hơn nữa trong nghiệp vụ chi trả. Tăng cường công tác phối hợp thanh quyết toán, nâng cao 
hiệu quả công tác truyền thông của 2 ngành về dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết hồ sơ BHXH qua dịch vụ Bưu điện… 



 

Nguồn: CTT Phú Thọ 

Ngày đăng: 02/08/2019 
Mục: Tin tức 

Tiện ích từ việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ 
bưu chính công ích 

Không phải đi lại nhiều, tiết kiệm thời gian và chi phí trong khi vẫn đảm bảo nhận được kết 
quả chính xác, kịp thời và an toàn… Đó là những lợi ích nổi bật khi người dân, doanh nghiệp 
thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ 
bưu chính công ích.  

 

Nhân viên Bưu điện tỉnh hướng dẫn người dân làm thủ tục trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Sau hơn 2 năm triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua 
dịch vụ bưu chính công ích, giờ đây nhiều người dân trên địa bàn tỉnh đã dần quen với việc 
chỉ đến trụ sở các cơ quan hành chính để thực hiện nộp hồ sơ và sau đó đăng ký nhận kết quả 
tại nhà. 

Ông Đặng Thế Vận ở xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba chia sẻ: Tôi đến Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh để thực hiện cấp đổi Giấy phép lái xe. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, 
được sự hướng dẫn của cán bộ của Sở Giao thông vận tải, tôi đã đăng ký sử dụng dịch vụ bưu 
chính công ích, nhận kết quả tại nhà. Với những người ở xa như tôi thì điều này thật sự rất 
tiện lợi và tiết kiệm. 

Đối với một số TTHC, thay vì phải đến trụ sở các cơ quan Nhà nước, người dân trên địa bàn 
tỉnh có thể thực hiện nộp hồ sơ tại các điểm bưu điện và nhận kết quả giải quyết TTHC tại địa 
chỉ theo yêu cầu. 

Ông Đinh Ngọc Chúc, xã Lương Sơn, huyện Yên Lập cho biết: Nếu như trước đây để có được 
phiếu lý lịch tư pháp tôi phải trực tiếp lên Sở Tư pháp để làm thì nay chỉ cần đến Bưu điện 
huyện là có thể làm ngay thủ tục này. Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, không phải chờ đợi lâu. 
Khi cơ quan hành chính giải quyết xong, kết quả đã có nhân viên bưu điện mang tới tận nhà. 
Bên cạnh đó, vì gia đình tôi thuộc hộ nghèo nên đã được giảm 50% giá cước theo quy định. 



Sau khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, Bưu điện tỉnh đã bố trí 1 
quầy giao dịch tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC tại đây. 

Ông Nguyễn Xuân Long - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: 
Không chỉ thuận lợi đối với người dân, doanh nghiệp, đơn vị đến thực hiện TTHC mà việc 
tiếp nhận, trả kết quả các TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích còn giảm áp lực với cơ quan 
hành chính Nhà nước, tránh quá tải tại điểm giao dịch. Cơ quan giải quyết TTHC có thời gian 
tập trung cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, giải quyết kịp thời các hồ sơ đúng thời gian 
quy định, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ, tăng sự hài lòng của người dân. 

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, UBND tỉnh đã tạo điều kiện 
thuận lợi về hành lang pháp lý để Bưu điện tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, 
trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn. UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 
2077/QĐ-UBND về danh mục TTHC có thể tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu 
chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, 
thành trên địa bàn tỉnh; trong đó có 955 TTHC thuộc các sở, ngành và 140 TTHC thuộc 
UBND các huyện, thị, thành có thể thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Được chọn là đơn vị thực hiện dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
bưu chính công ích, tháng 10/2017, Bưu điện tỉnh đã ký kết với các sở, ngành, UBND các 
huyện, thị, thành về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công 
ích. Với nhiều tiện ích, nhanh chóng, chính xác... việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích nhận được sự ủng hộ của các cơ quan hành chính Nhà nước 
cũng như người dân trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản 
lượng sử dụng dịch vụ bưu chính công ích là trên 71.100 lượt người, trong đó, tập trung nhiều 
nhất là các TTHC thuộc ngành Bảo hiểm xã hội, Giao thông vận tải, Tư pháp và Công an như: 
Chuyển phát phiếu lý lịch tư pháp, chuyển phát hồ sơ bảo hiểm xã hội, Giấy phép lái xe, 
Chứng minh nhân dân… 

Bà Nguyễn Thị Phương - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Cùng với việc duy trì cung 
cấp các dịch vụ bưu chính truyền thống, Bưu điện tỉnh nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng 
phục vụ, trong đó các dịch vụ hành chính công được ưu tiên hàng đầu. Bắt đầu từ ngày 
1/5/2019, Bưu cục hành chính công chính thức được thành lập và đi vào hoạt động, từ đó 
chuyên môn hóa đối tượng phục vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của các cơ quan quản lý hành 
chính và tạo sự thuận tiện cho người dân khi sử dụng dịch vụ. 

Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 
được triển khai trên địa bàn tỉnh là một bước tiến quan trọng góp phần thực hiện tốt công tác 
cải cách TTHC; đồng thời công khai minh bạch trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà 
nước, tạo môi trường thu hút đầu tư phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Tuy nhiên trên thực tế vẫn còn một bộ phận người dân còn ngại khi sử dụng dịch vụ này bởi 
khi giải quyết các TTHC, nhất là đối với các loại giấy tờ quan trọng về nhà đất thì phải đến 
tận trụ sở cơ quan để thực hiện và nhận kết quả bởi tâm lý chưa yên tâm, sợ thất lạc. 

Thời gian tới, các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị cần chú trọng tuyên truyền về việc 
tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để người dân, 
doanh nghiệp biết và sử dụng. 

Bên cạnh đó, ngành Bưu điện cần quan tâm tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ 
nhân viên bưu điện, nhất là phải hiểu và nắm chắc về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện TTHC 
qua dịch vụ bưu chính công ích để có thể hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện, tránh sai 
sót; thực hiện tiếp nhận, tổng hợp ý kiến phản hồi của người dân về dịch vụ tiếp nhận, trả kết 
quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để có hướng điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp, từ 
đó nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. 

Huyền Trang 



 


