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Nhân rộng sáng kiến gửi kết quả giải quyết qua bưu điện 

Sáng kiến chuyển phát kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua bưu điện của 
Sở Tư pháp đang ngày càng được nhân rộng ra nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan. Điều này 
cho thấy giá trị thực tiễn từ một ý tưởng cải cách hành chính (CCHC). 

 
Thuận tiện cho người dân 

 
Ông Đặng Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, trước năm 2013, khi đăng ký cấp 
phiếu lý lịch tư pháp, người dân phải tới sở vài lần để được hướng dẫn, nộp hồ sơ và lấy kết 
quả; chưa tính trường hợp cần bổ sung hồ sơ hay hồ sơ trễ hẹn. Đối với người dân ở các 
huyện và ngoại tỉnh, việc đi lại rất mất thời gian, vất vả. Trong khi đó, pháp luật không cấm 
chuyển trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 1) qua dịch vụ bưu chính nếu có yêu cầu. Từ 
những thực tế đó, Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp đã đề xuất phối hợp với Bưu điện tỉnh trả kết 
quả một số loại hồ sơ qua dịch vụ bưu chính và được lãnh đạo chấp thuận. Dịch vụ ban đầu 
thử nghiệm trên 2 lĩnh vực: Cấp phiếu lý lịch tư pháp và cấp bản sao hộ tịch. 

  

 

Tiếp nhận yêu cầu chuyển phát kết quả lý lịch tư pháp của người dân tại Sở Tư pháp.

 
Tại thời điểm này, mức phí chuyển phát áp dụng là 20.000 đồng/hồ sơ trả tại Nha Trang và 
30.000 đồng/hồ sơ trả tại các huyện còn lại. Nếu nhiều hồ sơ cùng chuyển về một địa chỉ thì 
áp dụng mức phí này đối với hồ sơ đầu tiên và cộng thêm 10.000 đồng/mỗi hồ sơ tiếp theo. 
Thời gian phát trung bình sau 1 ngày kể từ khi bưu điện nhận hồ sơ chuyển giao từ Sở Tư 
pháp. Đăng ký dịch vụ này, nếu hồ sơ được giải quyết sớm hẹn, người dân cũng sẽ nhận được 
sớm, thay vì phải chờ đúng ngày hẹn mới tới Sở Tư pháp nhận. 

 
Ông Nguyễn Sinh Trung cho biết, ông ở quận Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), khi thực hiện thủ 



tục đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp Khánh Hòa, ông thấy giá trị rất lớn của 
dịch vụ chuyển phát kết quả giải quyết qua bưu điện. Việc chuyển phát giúp ông bớt nhiều 
công sức, thời gian. 

 
Ngày càng nhân rộng 

 
Từ ngày 1-8-2013, Sở Tư pháp chính thức phối hợp với Bưu điện tỉnh chuyển phát nhanh kết 
quả giải quyết một số loại hồ sơ. Qua hơn 20 ngày, đã có 29 trường hợp đăng ký dịch vụ. 
Theo thời gian, số người đăng ký dịch vụ ngày càng tăng. Bưu điện tỉnh còn bố trí riêng một 
cán bộ trực tại Sở Tư pháp để tiếp nhận yêu cầu của người dân. Riêng từ tháng 1 đến hết 
tháng 10-2019, bưu điện đã tiếp nhận tại Sở Tư pháp 2.735 yêu cầu chuyển phát trong nước, 
68 yêu cầu chuyển phát quốc tế và 1.297 yêu cầu từ các tỉnh chuyển về. 

  

Nhằm nhân rộng mô hình, ngày 1-7-2014, UBND tỉnh ra văn 
bản chỉ đạo triển khai chuyển phát nhanh kết quả giải quyết 
TTHC. Theo bà Ung Thị Vân - Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh, 
riêng quý III/2019, Bưu điện tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã 
tiếp nhận, trả kết quả 82.918 hồ sơ TTHC, nâng tổng số hồ sơ 
từ đầu năm đến nay hơn 194.000 hồ sơ. Từ ngày 1-7-2019, 
Bưu điện tỉnh còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hành chính 
công trực tuyến tỉnh triển khai dịch vụ thu hồ sơ đến cơ quan 
hành chính, hoặc thu hồ sơ và nhận trả kết quả giải quyết 
TTHC tại nhà qua bưu điện; đồng thời có thể yêu cầu dịch vụ 
thu hộ lệ phí (nếu có). Sau khi triển khai mở rộng đến 52 điểm 
bưu cục trong toàn tỉnh, từ tháng 9, Bưu điện tỉnh triển khai 
thêm ở 87 điểm bưu điện - văn hóa xã. Từ khi triển khai đến 
nay, bưu điện đã tiếp nhận và chuyển trả 235 hồ sơ TTHC trực 
tuyến. 

 
Ông Nguyễn Trọng Thái - Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, từ sáng kiến ban đầu chuyển 
phát nhanh một số kết quả giải quyết trong lĩnh vực tư pháp theo yêu cầu công dân của Sở Tư 
pháp, Khánh Hòa trở thành một trong những địa phương trên cả nước sớm chỉ đạo triển khai 
thành công việc chuyển phát kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan trên các lĩnh vực trong 
năm 2014. Sau khi có Quyết định số 45/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ 
sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, giải pháp này tiếp tục được 
Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Bưu điện tỉnh phối hợp tham mưu triển khai 
nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hình thức tiếp nhận, chuyển trả kết 
quả giải quyết TTHC. 

 
Đến nay, ngoài lĩnh vực lý lịch tư pháp, các cơ quan nhà nước tỉnh đã phối hợp với bưu điện 
chuyển phát nhanh hàng trăm nghìn kết quả giải quyết TTHC trên nhiều lĩnh vực như: Bảo 
hiểm xã hội, chứng minh nhân dân, đăng ký xe cơ giới, hộ khẩu, hộ chiếu, cấp đổi giấy phép 
lái xe, chứng nhận đăng ký kinh doanh, thu nộp hộ tiền phạt, chuyển trả giấy tờ tạm giữ trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ... 

Sáng kiến “Nâng cao chất 
lượng công tác CCHC 
bằng biện pháp phối hợp 
chuyển phát nhanh kết 
quả phiếu lý lịch tư pháp 
và một số bản sao hộ tịch 
theo yêu cầu của công 
dân” của Đoàn Thanh 
niên Sở Tư pháp từng 
tham gia cuộc thi Mô 
hình, sáng kiến CCHC 
của công chức, viên chức 
trẻ tỉnh lần 1 - năm 2013 
và đạt giải khuyến khích. 
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Phát hành tem kiến trúc phong cảnh Việt Nam 

Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức phát hành bộ tem “Kiến trúc phong cảnh Việt 
Nam”. 

Bộ tem gồm 3 mẫu tem giới thiệu các công trình kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội, chưa xuất 
hiện trên tem bưu chính Việt Nam, gồm: Bộ ngoại giao, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Đại 
học Quốc gia Hà Nội (trước đây là Trường Đại học Tổng hợp) với giá mặt lần lượt là: 4000 
đồng, 6000 đồng và 15.000 đồng. Bộ tem được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 
01/11/2019. 

Bộ tem được thiết kế theo ngôn ngữ vẽ chải nét giống với phong cách của 02 bộ tem phổ 
thông đã phát hành trước đó. Đây là một phương pháp vẽ tinh xảo có từ thời Mỹ thuật Cổ điển 
Châu Âu. Các họa sĩ thời xưa ở Châu Âu hay dùng phương pháp này để tạo nên những bản 
khắc tinh xảo, tìm tòi và chỉnh sửa hoàn thiện trong quá trình xây dựng những tác phẩm lớn. 

 

Phát hành tem kiến trúc phong cảnh Việt Nam 

Trong những năm qua, bên cạnh việc phát hành các bộ tem thuộc loại tem bưu chính đặc biệt, 
Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành nhiều bộ tem bưu chính phổ thông, khuôn khổ 
nhỏ, in ít màu, với đề tài giới thiệu hình ảnh đặc trưng của Việt Nam. Loại tem bưu chính phổ 
thông không có thời hạn cung ứng và được in lại nên rất chủ động trong việc đáp ứng nhu cầu 
tem cước phí trên mạng lưới bưu chính. 

Trước đó, ngày 16/01/2012, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem phổ thông 
“Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam” giới thiệu Chùa Một Cột, chùa Keo, chùa Cầu là những 
công trình kiến trúc cổ đặc trưng của Việt Nam. 

Bộ tem “Kiến trúc phong cảnh Việt Nam được phát hành ngày 01/7/2014, gồm 3 mẫu tem, 
giới thiệu hình ảnh của một công trình kiến trúc tiêu biểu của khu vực miền Trung là Ngọ 
môn Cố đô Huế cùng 2 công trình kiến trúc đặc trưng của miền Nam là Nhà hát thành phố Hồ 
Chí Minh và Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. 

D.Anh
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Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử 

Xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT), hướng tới chính quyền số nhằm nâng chất 
lượng phục vụ công dân tại Quảng Nam trong giai đoạn 2016 - 2020 và phục vụ mục tiêu 
xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025 là quãng đường dài hơi nhưng cũng 
cần có những chặng đua nước rút. 

Cần đẩy nhanh tiến độ 

Trong ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng CQĐT, theo Sở TT&TT, Quảng Nam đã đạt 
được những kết quả rõ nét. Hiện, Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của tỉnh và phần 
mềm “một cửa điện tử” đang được triển khai vận hành thông suốt, ổn định tại Trung tâm 
Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã. 

Quảng Nam đã cung cấp hơn 500 DVCTT mức độ 3 và 4. Việc triển khai liên thông 3 cấp văn 
bản điện tử và kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ, phần mềm Q-office đã được triển 
khai sử dụng tại tất cả sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường trên địa bàn 
tỉnh. Việc triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước được chú 
trọng... 

Ông Trương Thái Sơn - Trưởng phòng Công nghệ thông tin (Sở TT&TT) cho biết thêm, đề án 
xây dựng CQĐT giai đoạn 2016 - 2020 đã đi hơn nửa chặng đường và Dự án xây dựng CQĐT 
gắn với đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025 đã và đang hoàn thiện. Theo đó, đề án xây 
dựng CQĐT giai đoạn 2016 - 2020 (kinh phí hơn 70 tỷ đồng) với quy mô đầu tư gồm hai nội 
dung chính là xây dựng hạ tầng thông tin và xây dựng các phần mềm ứng dụng phục vụ 
CQĐT. 

Trong đó 5/9 hạng mục đã triển khai (đạt hơn 50% khối lượng công việc) và đang tiếp tục 
triển khai các hạng mục: Nâng cấp cổng thông tin điện tử tỉnh; điều chỉnh, bổ sung và nâng 
cấp hệ thống phần mềm hành chính công điện tử cấp tỉnh để triển khai hệ thống phần mềm 
hành chính công điện tử cấp huyện, xã; cấu hình, bổ sung thủ tục hành chính, DVCTT trên hệ 
thống phần mềm hành chính công điện tử cấp tỉnh; xây dựng nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 
liệu cấp tỉnh đang triển khai. Giai đoạn 2020 - 2025, việc xây dựng CQĐT gắn với đô thị 
thông minh đặt ra nhiệm vụ rất nặng nề. 

“Hoàn thiện nền tảng CQĐT (phiên bản 2.0), từng bước hướng tới chính quyền số là mục tiêu 
bức thiết đặt ra trong thời đại 4.0. Đến nay, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã có nhiều 
văn bản chỉ đạo phát triển xây dựng CQĐT, chính quyền số. Đó là các cơ sở pháp lý để xây 
dựng CQĐT giai đoạn 2020 - 2025. Mục tiêu trọng tâm là cải thiện các chỉ số của tỉnh: PCI 
(năng lực cạnh tranh), PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), ICT Index 
(mức đo phát triển công nghệ thông tin và truyền thông), chỉ số hài lòng về dịch vụ hành 
chính công (SIPAS), nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR Index)...” - ông Sơn nói. 

Phải nâng cấp hạ tầng công nghệ 

Việc đẩy mạnh, nâng tỷ lệ sử dụng DVCTT mức độ 3, 4 và hạn chế, tháo gỡ khó khăn về tình 
trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính ở nhiều địa phương của tỉnh là bài 
toán cấp thiết của tỉnh. Tại buổi làm việc với Sở TT&TT do UBND tỉnh tổ chức, lãnh đạo 
nhiều địa phương kiến nghị, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TT&TT và các ngành liên quan cần sớm 
triển khai hoàn thiện, nâng cấp các hệ thống phần mềm Q-office, số hóa toàn bộ dữ liệu 
chuyên ngành của tỉnh, xây dựng các modul giám sát giải quyết thủ tục hành chính công, tiến 



tới quy trách nhiệm các cá nhân, tổ chức để trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính 
cho công dân. 

Ông Nguyễn Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ kiến nghị, Sở TT&TT cần xây 
dựng các modul tại các trung tâm hành chính công, nắm bắt hồ sơ trễ hạn để xử lý. Tỉnh cần 
mở rộng đầu tư mạng WAN diện rộng; nâng cấp và mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình 
trực tuyến tới cấp xã. 

Còn ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An mong tỉnh sớm điều chỉnh, mở 
rộng, nâng cấp phần mềm Q-office, kết nối tới phường, xã. “Qua chuyến học tập kinh nghiệm 
ở Quảng Ninh, chúng tôi nhận thấy phần mềm của họ đi quá xa. Theo đó, Chủ tịch UBND 
tỉnh có thể theo dõi được công việc, nhiệm vụ của cấp xã. Còn ở ta vẫn còn khổ trăm bề, dù 
hô hào rất nhiều song vẫn không thể quy trách nhiệm trễ hẹn cho ai được” - ông Sơn nói. 

Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết: “Phần 
mềm Q-office dù đã nâng cấp cho Điện Bàn rồi, vẫn còn chậm. Đề nghị Sở TT&TT, UBND 
tỉnh có kế hoạch xây dựng phần mềm dùng chung, nâng cấp phần mềm Q-office. Thị xã cũng 
xây dựng đề án mở rộng hội nghị truyền hình trực tuyến, đang chờ kỳ họp bất thường HĐND 
thị xã thông qua đề án, sẽ mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tới cấp xã”... 

Ông Trương Thanh Bình - Giám đốc Trung tâm CNTT&TT, Sở TT&TT Quảng Nam giải 
thích, ở phần mềm một cửa dịch vụ công, chức năng thống kê, báo cáo hồ sơ giải quyết, hồ sơ 
trễ hẹn, giám sát nhân viên phục vụ, đã có công cụ, có thể biết được trễ ở đâu. Những địa 
phương chưa nắm rõ, sắp tới sẽ được hướng dẫn trở lại. Đối với Q-office, trước đây quy mô 
hệ thống cho 60 đơn vị sử dụng, nay đã lên 350 đơn vị sử dụng, vượt qua thiết kế ban đầu nên 
có hiện tượng quá tải và chậm. Riêng Sở Y tế, hệ thống có hơn 1.500 user, Sở TN&MT, Sở 
NN&PTNT cũng là đơn vị có lượng user lớn. 

“Q-office ban đầu chỉ giải quyết chức năng quản lý, điều hành của tỉnh, nay phải kết nối, liên 
thông 4 cấp và trước nay chưa được tính tới trong hệ thống. Trục liên thông với Trung ương, 
lượng văn bản chỉ đạo từ Trung ương xuống cũng rất lớn mỗi ngày, gây ảnh hưởng toàn hệ 
thống. Cuối năm 2019, Sở TT&TT sẽ làm dự án khác thay thế, theo yêu cầu sử dụng hiện tại 
và công nghệ hiện đại” - ông Bình nói. 


