
 

Nguồn: Hải Quan   

Ngày đăng: 05/08/2019 
Mục: Tin tức 

Tổng cục Hải quan ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện TP Hà Nội 

Chiều nay 5/8, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan và Bưu điện TP Hà Nội (Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam) ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (theo quyết định số 
45/2016/TT-TTg). 

 

Ông Nguyễn Hùng Sơn và ông Đàm Mạnh Hiếu đại diện cho 2 đơn vị ký thỏa thuận hợp 
tác. Ảnh: Q.H 

Tại Lễ ký kết, Giám đốc Bưu điện TP Hà Nội Nguyễn Hùng Sơn nhấn mạnh, việc ký thỏa 
thuận hợp tác với Tổng cục Hải quan sẽ góp phần nâng cao cải cách thủ tục hành chính và chỉ 
số hài lòng... của các tổ chức, cá nhân. 

Bưu điện TP Hà Nội hoạt động ở trên 583 xã, phường; 33 quận, huyện. Đơn vị triển khai tốt 
việc chuyển phát nhanh chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe... đến tận tay tổ 
chức, cá nhân khi có nhu cầu. 

Ông Nguyễn Hùng Sơn mong muốn các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan tiếp tục tạo điều 
kiện hỗ trợ, nâng cao chỉ số hài lòng đối với cơ quan Tổng cục Hải quan. 

Theo Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan Đàm Mạnh Hiếu, việc ký kết thỏa thuận là 
việc làm cần thiết, để triển khai các chỉ đạo theo Quyết định số 45 trong việc nâng cao chất 
lượng, giải quyết thủ tục hành chính từ địa phương đến trung ương, cắt giảm điều kiện kinh 
doanh, đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông... 

Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, đến 31/7/2019, Tổng cục Hải quan đã tiếp nhận 6.627 
bộ hồ sơ, trong đó có 4.961 bộ hồ sơ chuyển theo đường bưu chính. 



 

Các đại biểu tham dự Lễ kỹ kết chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Q.H 

Có thể thấy được số lượng hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả là rất lớn. Chính vì vậy, việc 
hợp tác triển khai cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính qua dịch vụ bưu chính công ích giúp cho tổ chức, cá nhân trong việc giao nộp, nhận kết 
quả, cũng như giúp mang lại sự hài lòng của tổ chức, cá nhân phát sinh với cơ quan Hải quan 
và nâng cao chỉ số cải cách thủ tục hành chính theo Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. 

Ông Đàm Mạnh Hiếu cũng mong muốn, sau lễ ký kết, hai đơn vị sẽ hợp tác chặt chẽ, linh 
hoạt, hài hòa trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu mang lại lợi ích về kinh tế, 
cắt giảm chi phí không cần thiết, tạo sự tin tưởng, hài lòng của các tổ chức, cá nhân khi giải 
quyết thủ tục hành chính. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Nam   

Ngày đăng: 05/08/2019 
Mục: Tin tức 

Bưu điện Văn hóa xã Tam Lộc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

Sáng ngày 5/8, Bưu điện tỉnh phối hợp với UBND xã Tam Lộc (Phú Ninh) tổ chức lễ 
khai trương thí điểm chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính (TTHC) từ UBND xã sang Bưu điện Văn hóa xã. 

 

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương. 
Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh đã có chỉ đạo thí điểm 
chuyển Bộ phận Một cửa của 2 UBND huyện và 7 UBND xã sang Bưu điện, nhằm đáp ứng 
công tác phục vụ tốt hơn cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, đồng thời đáp 
ứng yêu cầu theo Quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61; đẩy mạnh tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường triển khai các thủ tục hành chính cấp độ 3, 
4; dịch vụ công trực tuyến kết hợp chuyển trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích. Đặc 
biệt, song song với việc chuyển Bộ phận Một cửa UBND xã sang Bưu điện -VHX, Bưu điện 
sẽ cung cấp đầy các dịch vụ chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 
tất cả các lĩnh vực cho người dân (bao gồm cả lĩnh vực về đất đai,…), đồng thời, được sự 
đồng ý của các cơ quan chức năng, Bưu điện sẽ thu/nộp hộ người dân các khoản tiền thuế, 
phí, lệ phí (bao gồm các khoản thuế về đất đai). 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Việt Hùng - Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết: Việc tham gia 
triển khai các nhiệm vụ công và cung cấp dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch 
vụ bưu chính công ích trong thời gian qua đã được thực hiện một cách an toàn, bảo đảm chất 
lượng, góp phần giảm tải cho các cơ quan hành chính, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho 
người dân, được các cơ quan hữu quan và người dân ghi nhận, đánh giá cao. 



 

Nguồn: Cổng TTĐT Vĩnh Phúc   

Ngày đăng: 05/08/2019 
Mục: Tin tức  

Nâng cao hiệu quả tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện 

Với mạng lưới phục vụ trên 137 điểm giao dịch đến tận cấp xã, hơn 489 lao động, bên 
cạnh việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, Bưu điện tỉnh đang tập trung đầu tư, khai 
thác hiệu quả các dịch vụ và thực hiện tốt nhiệm vụ công ích Nhà nước, góp phần đáp ứng 
vai trò là cánh tay nối dài của cơ quan hành chính trong việc cải cách thủ tục hành chính 
trên địa bàn tỉnh. 

 

Bưu điện tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác với 15 sở, ban, ngành triển khai dịch vụ chuyển trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính tới tay người dân tại địa chỉ theo yêu cầu, góp phần tích cực 
trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Hiện đơn vị đang cung cấp các dịch vụ: Cấp đổi 
giấy phép lái xe, thu phí xử phạt vi phạm giao thông và chuyển trả giấy tờ tạm giữ, cấp đổi hộ 
chiếu, chứng minh nhân dân, hồ sơ y tế, phiếu lý lịch tư pháp… 6 tháng đầu năm nay, tổng 
kinh doanh dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính đạt trên 2 tỷ đồng, đạt 89% kế 
hoạch Tổng Công ty giao. Trong đó, một số bưu điện huyện, thành phố đã ký được thỏa thuận 
hợp tác với UBND huyện, thành phố: Phúc Yên, Vĩnh Yên, Yên Lạc và Sông Lô. 

Theo đánh giá của Bưu điện tỉnh, việc thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ góp phần mang lại cho người 
dân nhiều thuận lợi, giúp tiết kiệm thời gian, chí phí đi lại mà còn góp phần đảm bảo tính 
công khai, minh bạch và giảm bớt áp lực đối với các cơ quan hành chính địa phương.  

Để nâng cao hiệu quả tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính, Bưu điện tỉnh tiếp tục rà 
soát và đẩy mạnh các dịch vụ hành chính công đã và đang phục vụ, đồng thời, phát triển các 
dịch vụ mới; đẩy mạnh các dịch vụ chuyển phát hồ sơ luân chuyển nội bộ giữa các sở, ban, 
ngành với thủ tục hành chính công của tỉnh và ngược lại. Bưu điện tỉnh tiếp tục phát huy năng 
lực mạng lưới, đặc biệt là điểm bưu điện văn hóa xã; đẩy mạnh tin học hoá, tối ưu hoá thủ tục 
hành chính góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ công nhân viên và người lao động nhằm phục vụ người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp tốt hơn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 



 

Nguồn: Báo Bảo hiểm xã hội   

Ngày đăng: 05/08/2019 
Mục: Tin tức 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao dịch điện tử BHXH mới 

Sáng 5/8, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn Ngành hướng dẫn sử dụng 
phần mềm giao dịch điện tử BHXH mới. Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn dự và 
chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cho biết, BHXH Việt 
Nam vừa được Bộ TT-TT trao chứng nhận là một trong những đơn vị ứng dụng CNTT tiêu 
biểu khối Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương năm 2018. 

Theo đó, đây là năm thứ 2 liên tiếp, BHXH Việt Nam giữ vững vị trí đứng đầu về ứng dụng 
CNTT trong khối các cơ quan thuộc Chính phủ. Công tác đánh giá mức độ ứng dụng CNTT 
được thực hiện dựa trên 6 hạng mục chính là hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng CNTT trong 
hoạt động của cơ quan; trang/cổng thông tin điện tử (cung cấp, cập nhật thông tin và các chức 
năng hỗ trợ trên trang/cổng thông tin điện tử); cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, 
chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT và nhân lực cho ứng dụng CNTT. Mỗi hạng mục 
được kiểm tra, tính điểm và tổng điểm của các hạng mục được sử dụng để xếp hạng tổng thể 
cho cơ quan. 

“Đây là niềm vui chung của toàn Ngành; đồng thời cũng là thách thức to lớn đối với chúng ta, 
bởi đạt được thành tích này đã khó, giữ và phát huy, đảm bảo hiệu quả công tác ứng dụng 
CNTT trong công việc còn khó khăn hơn”- Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn 
mạnh. 

Theo Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn, ứng dụng CNTT là xu thế tất yếu phải thực hiện, 
đối với ngành BHXH thì sức ép càng lớn hơn. Chính vì vậy, đây luôn được coi là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, từng ngày, từng giờ chúng ta phải hoàn thiện, nâng cấp 
các phần mềm, ứng dụng, quy trình nghiệp vụ nhằm phục vụ người dân tốt hơn. 

Cũng vì vậy, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn yêu cầu Trung tâm CNTT cần tập trung 
truyền đạt kiến thức về quy trình, thao tác, cách sử dụng phần mềm "Tiếp nhận và quản lý hồ 
sơ" và phần mềm "Kê khai BHXH" phiên bản mới. Các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt 
Nam phối hợp với Trung tâm CNTT giải đáp khó khăn, vướng mắc của BHXH các tỉnh, 
thành phố trong ứng dụng phần mềm điện tử. Cán bộ các phòng nghiệp vụ của BHXH các 
tỉnh, thành phố cần tập trung cao độ tiếp thu ý kiến; đồng thời có những phản hồi tích cực 
những vấn đề cho là chưa phù hợp với địa phương... 

Bên cạnh đó, Phó Tổng Giám đốc cũng yêu cầu Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Bưu 
điện các tỉnh, thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ từ Trung ương tới 
địa phương để ứng dụng tốt phần mềm, hướng tới CCHC hiệu quả, phục vụ người dân và DN 
ngày càng tốt hơn. 

Thông tin tại hội nghị, ông Lê Nguyên Bồng- Giám đốc Trung tâm CNTT cho biết, Trung tâm 
sẽ hướng dẫn trọng tâm hai phần mềm, đó là phần mềm "Tiếp nhận và quản lý hồ sơ" và phần 
mềm "Kê khai BHXH" phiên bản Web thay thế phần mềm KBHXH theo hướng cầm tay chỉ 
việc, để các phòng nghiệp vụ của BHXH 63 tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH 
Công an nhân dân nắm vững quy trình thực hiện, triển khai ứng dụng hiệu quả phần mềm 
trong hoạt động nghiệp vụ. 

“Phần mềm ứng dụng lần này là nền tảng để thời gian tới Trung tâm CNTT sẽ xây dựng và 
trình lãnh đạo Ngành triển khai dịch vụ đến tận cá nhân, hướng tới mục tiêu cá nhân có thể 
giao dịch trực tiếp với cơ quan BHXH. Với quan điểm cung cấp chất lượng tốt nhất cho người 



dân, DN, Trung tâm CNTT cung cấp sản phẩm này hoàn toàn miễn phí, tạo thị trường cạnh 
tranh lành mạnh, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho người dân và đáp ứng yêu cầu của đơn vị 
SDLĐ”- ông Lê Nguyên Bồng chia sẻ. 

Cũng tại hội nghị, đại diện Trung tâm CNTT cùng với đơn vị tư vấn đã trực tiếp giải đáp thắc 
mắc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương khi triển khai phần mềm trong thực tế. 

Thanh Hằng 

 


