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Bưu điện tỉnh: Trên 72 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính chuyển phát qua dịch vụ bưu 
chính 

Để triển khai hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 
vụ bưu chính công ích, từ đầu năm đến nay, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các cơ quan thực 
hiện một số giải pháp như: Tích cực tuyên truyền dịch vụ chuyển phát thủ tục hành chính trên 
các phương tiện thông tin đại chúng; phân công cán bộ trực tại bộ phận một cửa tại một số sở, 
ban, ngành… Đến nay, đơn vị chuyển phát được trên 72 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính 
chuyển phát qua dịch vụ bưu chính. Doanh thu từ dịch vụ này đạt trên 1,5 tỷ đồng.  
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Hà Nội: 59.000 người nhận lương hu ̛u, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện 

 “Bảo hiểm xã hội Hà Nội đẩy mạnh cung cấp nhiều dịch vụ công như chuyển phát hồ sơ 
thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ gia tăng cho các đo ̛n vị sử dụng lao động thực hiện 
giao dịch hồ sơ điện tử, trả lu ̛o ̛ng hưu và trợ cấp BHXH trên 59.000 người qua bưu 
điện…”  

Ông Nguyễn Đức Hoà, Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội, cho biết tại buổi làm việc với 
UBND TP Hà Nội hôm 11/9, về Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội nhằm 
hướng tới cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cu ̛ơng trong việc đảm 
bảo chất lu ̛ợng phục vụ nhân dân của đọ ̂i ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Tính đến 30/7, Hà Nội có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) là 87,7% (chỉ tiêu giao bao phủ 
BHYT 88,2%). BHXH Hà Nội đã tổ chức thực hiẹ ̂n chi trả chi lu ̛ơng hưu, trợ cấp hàng tháng 
của gần 560.000 đối tượng thụ hưởng với số tiền chi trả hàng tháng trung bình trên 2.300 tỷ 
đồng. 

 

Về ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hồ sơ điẹ ̂n tử, BHXH Hà Nội là đơn vị đầu 
tiên triển khai mô hình giao dịch điện tử trong hẹ ̂ thống BHXH Việt Nam với việc triển khai 
thực hiẹ ̂n giao dịch hồ so ̛ điện tử với 13 thủ tục hành chính, tạ ̂p trung trong lĩnh vực thu 
BHXH, BHYT, BHTN và lĩnh vực cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. 

“Viẹ ̂c thực hiện giao dịch hồ so ̛ điẹ ̂n tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT đã đạt đu ̛ợc những kết 
quả tốt. Từ viẹ ̂c thực hiện giao dịch hồ sơ điẹ ̂n tử, Hà Nội đã tiết giảm đu ̛ợc chi phí hành 
chính cho các đo ̛n vị sử dụng lao đọ ̂ng như chi phí đi lại để nộp và nhận hồ sơ, chi phí giấy tờ 
và cũng tạo điều kiẹ ̂n cho cán bọ ̂ viên chức co ̛ quan BHXH tập trung vào công tác chuyên 
môn giải quyết các thủ tục hành chính nhanh ho ̛n” - ông Nguyễn Đức Hoà đánh giá. 

Về tiếp nhạ ̂n và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, BHXH Hà Nội đã phối 
hợp với Bu ̛u điện Hà Nội triển khai thực hiẹ ̂n việc tiếp nhận và kết quả thủ tục hành chính qua 
hẹ ̂ thống bưu chính từ na ̆m 2016. Khi mới triển khai mạ ̆c dù đã làm tốt công tác thông tin 
tuyên truyền đến từng đo ̛n vị sử dụng lao đọ ̂ng nhưng kết quả đạt đu ̛ợc rất thấp. 

Để giải quyết khó khăn trên, BHXH Hà Nội đã phối hợp với Bu ̛u điẹ ̂n Hà Nội triển khai đu ̛a 
ứng dụng công nghệ thông tin vào viẹ ̂c tiếp nhạ ̂n và trả kết quả, bằng cách xây dựng kết nối 
liên thông giữa hẹ ̂ thống quản lý buư phẩm của Bưu điẹ ̂n với hẹ ̂ thống tiếp nhạ ̂n và trả kết quả 
“mọ ̂t cửa điẹ ̂n tử” của BHXH Hà Nội. 



Cũng theo ông Nguyễn Đức Hoà, BHXH Hà Nội là đơn vị đu ̛ợc BHXH Viẹ ̂t Nam giao thực 
hiẹ ̂n thí điểm và hoàn thiẹ ̂n hệ thống phần mềm tiếp nhạ ̂n và giám định BHYT tru ̛ớc khi triển 
khai toàn quốc. 

BHXH Viẹ ̂t Nam đã trang bị cho các co ̛ sở khám chữa bệnh đảm bảo mỗi điểm khám có mọ ̂t 
máy tính, mạng internet để kết nối liên thông dữ liẹ ̂u chi phí khám chữa bệnh BHYT. Đến 
nay, 695 điểm khám chữa bẹ ̂nh BHYT trên địa bàn thành phố đã thực hiẹ ̂n kết nối và chuyển 
số liệu thanh toán viẹ ̂n phí BHYT hàng ngày lên cổng tiếp nhận của hẹ ̂ thống thông tin giám 
định BHYT. 
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 “Cánh tay nối dài” của Bảo hiểm xã hội 

Sự hợp tác giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Bưu điện A Lưới đã phát huy hiệu quả khi 
người dân tham gia BHXH tự nguyện được mở rộng qua hệ thống bưu điện. 

 

Ngành Bưu điện khai thác đối tượng tham gia BHXH tự nguyện qua mạng xã hội. 

Tham gia hội nghị tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện do Bưu điện A Lưới tổ chức, 
bà Hồ Thị Vân ở A Ngo (A Lưới) rất quan tâm đến chính sách này. Chồng ở nhà làm nương 
rẫy, vợ buôn bán nên xét về điều kiện kinh tế, bà Vân có thể tham gia  BHXH tự nguyện. Tuy 
nhiên, do chưa hiểu về chính sách này nên lâu nay bà không mặn mà trong việc tích lũy để lo 
cho cuộc sống sau này. “Qua tính toán, tôi thấy gia đình mình đủ điều kiện tham gia và chọn 
mức đóng 154.000 đồng/tháng cho cả 2 vợ chồng”, bà Vân cho biết. 

Bà Hồ Thị Đào ở thôn A Niêng (Hồng Trung- A Lưới) thường xuyên gần gũi với người dân 
nên đại lý như bà được đánh giá là kênh tuyên truyền chính sách về BHXH có hiệu quả nhất. 
Bà Đào cho biết: Khi người dân đến nhận bưu phẩm, đóng tiền điện hàng tháng… tôi đều 
tranh thủ giới thiệu về chính sách BHXH tự nguyện. Tôi còn đi đến từng gia đình, tuyên 
truyền, giải thích cho người dân hiểu về quyền và lợi ích khi tham gia đóng BHXH tự nguyện. 
Sau đó, tôi tư vấn cặn kẽ cách thức tham gia như thế nào, mức đóng ra sao, lúc nào có thể 
hưởng lương hưu… để người dân yên tâm tham gia”. 

Trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Bưu điện A Lưới chọn phương thức tổ 
chức các hội nghị tuyên truyền, vận động người dân ở các thôn, xóm. Đối tượng hướng đến là 
những người trong độ tuổi lao động, có thu nhập ổn định. Từ đầu năm đến nay, bưu điện 
huyện tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện thu hút trên 364 người 
tham gia và phát triển mới được 128 đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Điểm mạnh của Bưu điện A Lưới là sự gần gũi với bà con, từ đó sẽ tạo sự tin tưởng. Đó chính 
là “chìa khoá” cho việc phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Cán bộ bưu điện ở 
các đại lý xã, thôn cùng các đoàn thể ở cơ sở đến từng nhà người dân để tư vấn cho họ về sự 
ưu việt của chính sách BHXH tự nguyện. Đối với việc tư vấn, tuyên truyền, Bưu điện A Lưới 
luôn yêu cầu cán bộ đại lý phải nói với người dân bằng sự sẻ chia, tâm sự, gần gũi để thuyết 
phục được người dân tham gia.. 



Tại các buổi tuyên truyền do Bưu điện huyện A Lưới tổ chức, người dân có thể trực tiếp đăng 
ký tham gia BHXH tự nguyện. Sau khi đã đăng ký lần đầu, khách hàng chỉ cần đến điểm giao 
dịch bưu điện gần nhất để đóng tiền cho những lần tiếp theo. Trường hợp nếu không đi được, 
người dân chỉ cần gọi điện cho nhân viên bưu điện đến tận nhà để thu tiền. Bưu điện A Lưới 
cũng thành lập một bộ phận nhắc đóng phí hàng tháng để thuận tiện cho người dân. 

Mỗi khi phát triển được một đối tượng, nhân viên bưu tá đến nhận tiền mang lên nộp cho Bưu 
điện huyện để chuyển cho cơ quan BHXH. Sau khi làm xong sổ BHXH, lại có nhân viên bưu 
điện huyện lấy ngay trong ngày, rồi chuyển theo đường bưu tá cho người dân. Vì thế, không 
mất nhiều thời gian nộp tiền cũng như cấp phát sổ, thẻ. 

Đại lý thu bưu điện ở A Lưới có mặt hầu hết ở các xã, thị trấn trên địa bàn. Đây chính là 
“cánh tay nối dài” để đưa các chủ trương, chính sách về BHXH đến gần hơn với các tầng lớp 
Nhân dân. Mỗi nhân viên, đại lý của hệ thống bưu điện trở thành tuyên truyền viên hiệu quả 
trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 
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Khảo sát điểm làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

Thực hiện Công văn số 835/UBND-KGVX ngày 31/8/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về đề 
xuất hoạt động dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Trong đó giao 
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch thí điểm theo 
phương án sử dụng hạ tầng của Bưu điện tỉnh để bố trí chỗ làm cho bộ phận một cửa. Ngày 
10/9/2019, Đoàn khảo sát của tỉnh do bà Phương Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông làm Trưởng đoàn; cùng đi có đại diện lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Phòng cải cách 
hành chính Sở Nội vụ, Sở Tài chính đã tiến hành khảo sát tìm hiểu địa điểm làm việc bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thí điểm tại huyện Lộc Bình. Về phía 
huyện có đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện. 

Tại buổi khảo sát, Đoàn đã đi tìm hiểu thực tế tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính của Văn phòng HĐND và UBND huyện, Bưu điện huyện Lộc Bình, điểm 
bưu điện xã Khuất Xá và xã Xuân Tình; xem xét các nội dung phương án chuyển giao các 
nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn về địa điểm, địa hình bố trí trụ sở bộ phận 
một cửa, tính toán bố trí sắp xếp con người làm việc tại các địa bàn dự kiến triển khai thí điểm 
theo phương án đề xuất. Tại điểm bưu điện của 02 xã Khuất Xá, Xuân Tình cơ bản đáp ứng 
được yêu cầu như: Địa hình, địa lý thuận tiện, phục vụ tập trung nơi đông dân cư sinh sống; 
diện tích, mặt bằng, cơ sở, vật chất,... Sau khi tìm hiểu, khảo sát thực tế, Đoàn đồng nhất ý 
kiến với 02 địa điểm đặt tại điểm bưu điện xã Khuất Xá, Xuân Tình và điểm Bưu điện trung 
tâm huyện, đồng thời sẽ có ý kiến báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản về kết quả khảo sát để 
triển khai tiến hành thí điểm. 

 

Đoàn khảo sát kiểm tra tại UBND xã Khuất Xá 

  

Phát biểu ý kiến tại buổi khảo sát đồng chí Hoàng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện 
đồng tình nhất trí với đề xuất phương án do Đoàn khảo sát đưa ra, qua đó rất mong phương án 
sẽ sớm được triển khai tại huyện từ đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi phục vụ nhiệm vụ tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả thiết thực nhất./. 
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86 tỷ đồng thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn 
mới 

Theo thống kê, giai đoạn 2011 - 2019, toàn tỉnh đã dành 86 tỷ đồng thực hiện tiêu chí số 8 về 
thông tin và truyền thông trong xây dựng NTM. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ ứng dụng 
CNTT dự án "Xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình" 45 tỷ đồng; thiết lập mới và nâng 
cấp hệ thống truyền thanh cơ sở 39,4 tỷ đồng; đào tạo, tập huấn 500 triệu đồng; công tác 
tuyên truyền 1,1 tỷ đồng. 

 

Điểm bưu điện văn hóa xã Quy Hậu (Tân Lạc) đa dạng các loại hình dịch vụ phục vụ người 
dân. 

Trong giai đoạn 2011-2015, bắt tay vào triển khai xây dựng NTM, toàn tỉnh mới có 122/191 
xã đạt tiêu chí số 8, bằng 63,9% số xã toàn tỉnh; giai đoạn này gồm 2 chỉ tiêu thành phần, 
trong đó, 100% xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông và 63,9% xã có internet đến thôn.  

Bước sang giai đoạn 2016-2019, xã đạt tiêu chí phải đạt 4 nội dung, với sự nỗ lực của các 
cấp,  ngành, dự kiến hết năm 2019, có 100% xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông. 

 


