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Nguồn: Báo Lâm Đồng online 

Ngày đăng: 06/07/2020 
Mục: Đời sống 

Khi bưu chính công ích tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính 

Hơn 14 tháng triển khai việc tiếp nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

tại bộ phận một cửa các cấp trong tỉnh, Bưu điện Lâm Đồng đã tiếp nhận và chuyển 

phát an toàn, đúng thời gian quy định gần 32.300 hồ sơ đến tay người nhận. 

  

 

Nhân viên Bưu điện đang tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC của người dân tại Bưu điện Lâm Hà 

 Từng bước mở rộng  

Bắt đầu từ ngày 1/4/2019, Bưu điện Lâm Đồng đã bắt đầu thực hiện thí điểm việc chuyển 

giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công phục vụ cải cách hành chính (CCHC) trên địa 

bàn Lâm Đồng theo Quyết định 644 của tỉnh ban hành ngày 22/3/2029.  

Căn cứ theo quyết định này, Bưu điện Lâm Đồng thực hiện thí điểm cả ở 2 cấp. Với cấp tỉnh, 

Bưu điện tỉnh thí điểm tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh với 10 sở tham gia gồm: Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Khoa học & Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin - Truyền 

thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch Đầu tư. 

 Với cấp huyện, thành, Bưu điện thực hiện thí điểm tại 4 UBND huyện của các huyện, thành 

gồm: Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà và thêm một đơn vị UBND thị trấn Dran - 

Đơn Dương cũng được chọn cho cấp xã.  

Trong đầu năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiếp tục có thêm Kế hoạch 607 ban hành ngày 

7/2/2020 về việc chuyển giao tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của một số dịch vụ hành chính 

công trên địa bàn cho Bưu điện tỉnh.  

Ngay trong đầu năm 2020, nhân viên Bưu điện Lâm Đồng đã tiếp cận công việc trong các lĩnh 

vực thêm 5 sở cấp tỉnh gồm: Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Công thương, Sở Y tế và Sở Tài nguyên - Môi trường. Đến cuối tháng 4/2020, Bưu 



điện tỉnh cho biết các nhân viên bưu điện đã có thể tiếp nhận những hồ sơ thường xuyên tại 

các đơn vị này.  

Với cấp huyện, thành, Bưu điện đã tiếp tục mở rộng đến 8 huyện, thành còn lại của tỉnh gồm: 

Đức Trọng, Di Linh, Đam Rông, Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Tại các 

huyện này, Bưu điện tỉnh đã bố trí nhân viên học việc và đến nay đã có thể tiếp nhận các thủ 

tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực “dễ” như y tế, giáo dục, nội vụ, lao động thương 

binh xã hội, văn hóa thông tin và đang tiến tới tiếp cận thêm một số lĩnh vực khác như tư pháp 

hộ tịch, tài chính kế hoạch, kinh tế hạ tầng, xây dựng, công thương, chứng thực, tài nguyên 

môi trường. 

Với 4 huyện, thành đã triển khai từ tháng 4/2019 trước đó, lúc đầu Bưu điện tỉnh cũng chỉ tiếp 

nhận 5 lĩnh vực, nhưng đến nay các nhân viên Bưu điện nơi đây đã có thể tiếp nhận toàn bộ 

các TTHC cấp huyện còn lại.  

Tại Sở Tài nguyên - Môi trường, do hồ sơ liên quan đến đất đai khá phức tạp và phát sinh chủ 

yếu tại các văn phòng đăng ký đất đai các huyện thành, Bưu điện tỉnh đang phối hợp với sở 

chủ quản bố trí nhân viên đến học việc tại các văn phòng đăng ký đất đai các huyện thành 

này, bắt đầu từ quý 2 và quý 3 năm nay.  

Riêng với cấp xã, thị trấn, như tại thị trấn Dran - Đơn Dương, do hồ sơ chủ yếu được xử lý và 

lấy ngay, nên Bưu điện đã ngừng việc bố trí người nơi đây, chỉ khi phát sinh có hồ sơ liên 

thông, bộ phận một cửa mới báo với Bưu cục Dran và sẽ có người đến nhận. Còn tại thị trấn 

Liên Nghĩa - Đức Trọng, lượng hồ sơ phát sinh ở đây khá nhiều, chủ yếu trong lĩnh vực tư 

pháp (đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử…), trong 4 tháng đầu năm nay có 159 hồ sơ trả kết 

quả nên Bưu điện tỉnh ưu tiên bố trí 1 lao động học việc để tiếp nhận hồ sơ các buổi thứ Hai, 

thứ Tư và thứ Sáu trong tuần. 

Nâng cao chỉ số hài lòng 

Bưu điện Lâm Đồng cho biết, tổng cộng đến nay sau 14 tháng tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 

TTHC tại bộ phận một cửa các cấp, toàn tỉnh đã tiếp nhận được 32.296 hồ sơ. Toàn bộ số hồ 

sơ này được chuyển phát an toàn đến tay người dân và các tổ chức cùng các cơ quan, ban, 

ngành, đúng thời hạn, chưa để xảy ra một sai sót nào ảnh hưởng đến việc chuyển phát cũng 

như đến quy trình giải quyết TTHC theo quy định. 

 Có thể thấy rõ, rất nhiều điểm tích cực sau thời gian chuyển giao tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết TTHC cho Bưu điện tỉnh. Trước nhất, việc chuyển giao này đã giúp cơ quan hành chính 

các cấp giảm bớt rất nhiều số người trực tại bộ phận một cửa. Không chỉ giảm tải công việc, 

bộ phận một cửa các cấp cũng giảm bớt áp lực đầu tư cơ sở vật chất, việc chuyển giao này 

cũng giúp khai thác hiệu quả mạng bưu chính công cộng đang có hiện nay.  

Nhưng điều được nhất, với rất nhiều người dân khi đi làm hồ sơ, đó là việc họ thấy thoải mái 

hơn rất nhiều khi giao dịch với nhân viên Bưu điện, tránh được sự phiền hà, nhũng nhiễu nếu 

có của cán bộ, công chức, viên chức. Chính điều này đã góp phần không nhỏ để nâng cao chỉ 

số hài lòng của người dân trong các cuộc điều tra xã hội học hằng năm của tỉnh, góp phần 

tăng chỉ số CCHC các cấp.  

Chính vì vậy, trong một hội nghị CCHC của tỉnh tổ chức gần đây, đại diện lãnh đạo của Bưu 

điện Lâm Đồng đã đưa ra một số đề xuất và kiến nghị với tỉnh để Bưu điện có thể làm tốt hơn 

công tác này trong thời gian đến. 

Cụ thể, với cấp tỉnh, Bưu điện tỉnh đề xuất tỉnh nên có quy chế phối hợp giữa Bưu điện tỉnh 

và Trung tâm Hành chính công (có thể ký kết hợp đồng với Trung tâm Hành chính công để 

Trung tâm này chỉ đạo bộ phận một cửa các cấp sẽ thuận tiện hơn thay vì Bưu điện phải ký 

kết hợp đồng với từng sở và từng UBND các cấp như hiện nay). Bưu điện cũng đề xuất các sở 

có thể mạnh dạn xem xét chuyển giao cho Bưu điện toàn bộ công đoạn trả kết quả giải quyết 



TTHC cho người dân và tổ chức, trong một số lĩnh vực khó Bưu điện sẽ cử nhân viên đến học 

việc dần. 

Với cấp huyện, Bưu điện tỉnh đề nghị tỉnh có thể xem xét chuyển bộ phận một cửa các huyện, 

thành sang điểm giao dịch của Bưu điện như cách huyện Lâm Hà đang làm thí điểm và đang 

rất thành công hiện nay. Với cấp xã, nên chăng để nhân viên Bưu điện xã tham gia trong khâu 

tiếp nhận, và chuyển phát hồ sơ liên thông và cung cấp dịch vụ công tại địa chỉ khách hàng 

khi có nhu cầu, giúp cho người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.  

Bưu điện tỉnh cũng đề xuất tỉnh xem xét cho phép Bưu điện thu hộ phí, lệ phí và thuế cho 

người dân, các tổ chức khi tham gia giải quyết TTHC, đồng thời xem xét lại việc bố trí nhân 

viên Bưu điện hiện nay cho công việc tiếp nhận hồ sơ trong lĩnh vực đất đai. Theo yêu cầu 

của UBND các huyện, thành, nhân viên Bưu điện phải có trình độ cử nhân quản lý đất đai khi 

tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực này, tuy nhiên hiện Bưu điện rất khó tuyển dụng được nhân sự cho vị 

trí này, vì thực chất theo Bưu điện tỉnh giải thích, công việc của nhân viên Bưu điện chỉ là tiếp 

nhận hồ sơ, còn phần xử lý nội dung bên trong hồ sơ lại thuộc cán bộ chuyên môn các cấp. 

VIẾT TRỌNG 



 

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc online 

Ngày đăng: 06/07/2020 
Mục: Kinh tế 

Doanh thu lĩnh vực bưu chính, viễn thông tăng 10% so với cùng kỳ| 

Trên địa bàn tỉnh hiện có 12 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính với tổng 

số 144 bưu cục, điểm phục vụ; 5 nhà cung cấp dịch vụ điện thoại; 5 nhà cung cấp dịch 

vụ Internet. 

Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông khắc phục khó khăn do ảnh 

hưởng của Covid-19, tích cực mở rộng mạng lưới, cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch 

vụ, chăm sóc và thu hút khách hàng. 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu của các doanh 

nghiệp bưu chính, viễn thông ước đạt 950 tỷ đồng, đạt 47% so với kế hoạch năm, tăng 10% so 

với cùng kỳ năm 2019. 

Với mục tiêu phấn đấu đạt doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng trong năm 2020, thời gian tới, các 

doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tiếp tục triển khai dự án đầu tư hạ tầng thông tin - truyền 

thông thiết yếu và hệ thống thông tin làm nền tảng xây dựng chính quyền điện tử tỉnh giai 

đoạn 2020- 2025; đánh giá công tác thử nghiệm hệ thống truyền thanh không dây tại 1 xã trên 

địa bàn tỉnh để tham mưu, đề xuất các nội dung triển khai tiếp theo cho phù hợp với tình hình 

thực tế ở địa phương. 

Tích cực phát triển đội ngũ tiếp thị, bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường công 

tác đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động bưu chính, viễn thông, phục vụ Đại hội Đảng 

các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Ngọc Mai 



 

Nguồn: Thời báo Ngân hàng 

Ngày đăng: 06/07/2020 
Mục: Doanh nghiệp – Doanh nhân 

Doanh nghiệp muốn có cơ chế thanh toán phí dịch vụ công 

Theo báo cáo của ban điều hành Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh 

Khánh Hòa, tính đến hết ngày 30/6, sau gần 2 năm đi vào hoạt động, đã có hơn 1 triệu hồ sơ 

được tiếp nhận, giải quyết qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, bình quân mỗi 

tháng tiếp nhận khoảng 43.500 hồ sơ... 

Khánh Hòa vừa tổ chức sơ kết hai năm hoạt động Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực 

tuyến của tỉnh tại tên miền (hanhchinhcong.khanhhoa.gov.vn). 

Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nội vụ Trần Thu Mai - Trưởng ban điều hành Trung tâm Dịch 

vụ hành chính công trực tuyến, đến nay trung tâm này đã kết nối thành công với VietinBank 

Ipay, ViettelPay, ví điện tử MoMo, Ngân Lượng, Vietcombank, VNPTPay. Thông qua các kết 

nối thanh toán điện tử, người dân có thể sử dụng tài khoản của bất kỳ TCTD nào để thanh 

toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính các thủ tục hành chính, trên toàn bộ các giải 

pháp thanh toán phổ biến như e-banking, mobile banking, ví điện tử và tài khoản thẻ ATM 

nội địa, thẻ quốc tế… 

 

Sau khi trung tâm kết nối thành công với hệ thống thông tin VNPOST vào tháng 6/2019, cho 

phép chuyển dữ liệu đăng ký dịch vụ tức thời giữa hai hệ thống thông tin, khách hàng có thể 

đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để nộp hồ sơ, nhận kết quả với mức cước đồng 

hạng 23.000 đồng/hồ sơ nội tỉnh và 31.500 đồng/hồ sơ ngoại tỉnh. 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến còn thu hộ, thanh toán 

lại các khoản thu vào tài khoản kho bạc nhà nước, cấp biên lai điện tử cho khách hàng ngay 

khi thanh toán thành công theo ủy nhiệm của các cơ quan quản lý thu theo đúng quy định, 

hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Theo báo cáo của ban điều hành trung tâm, tính đến hết ngày 30/6, sau gần 2 năm đi vào hoạt 

động, đã có hơn 1 triệu hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết qua Trung tâm Dịch vụ hành chính 

công trực tuyến, bình quân mỗi tháng tiếp nhận khoảng 43.500 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ đúng 

và sớm trước hạn là 964.046 hồ sơ, đạt tỉ lệ 96,3%, riêng 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ hồ sơ 

đúng và sớm hạn trung bình trên phạm vi toàn tỉnh đạt trên 98%. 



Riêng 6 tháng đầu năm 2020 đã tiếp nhận 52.032 hồ sơ trực tuyến, đạt 20,4% tổng số hồ sơ. 

Nếu tiếp tục duy trì tỷ lệ này đến hết năm 2020, tỉnh Khánh Hòa sẽ đạt chỉ tiêu hồ sơ trực 

tuyến mà Chính phủ đề ra. Trong số hồ sơ trực tuyến, hệ thống ghi nhận lĩnh vực phát sinh hồ 

sơ trực tuyến nhiều nhất là trong lĩnh vực xúc tiến thương mại với 14.558 hồ sơ, tiếp đến là 

lĩnh vực thú y, với 14.163 hồ sơ; khách hàng trực tuyến nhiều nhất là ở TP.HCM với tổng 

cộng 2.516 khách hàng, tiếp đến là Hà Nội với 1.713 khách hàng. 

Tổng số hồ sơ thanh toán trực tuyến qua Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến đến 

hết ngày 30/6 là 2.593 hồ sơ (cấp tỉnh 1.768 hồ sơ, cấp huyện 55 hồ sơ, cấp xã 770 hồ sơ) với 

tổng số tiền phí, lệ phí là gần 145 ngàn tỷ đồng. Tính đến hết tháng 5/2020, hệ thống SMS 24 

tin nhắn tự động đã gửi 372.158 tin nhắn tự động thông báo trạng thái hồ sơ đến khách hàng, 

giúp giảm rất nhiều thời gian đi lại. 

Ông Nguyễn Bá Diệp – Phó Chủ tịch, đồng sáng lập Ví MoMo cho biết, sau 10 tháng triển 

khai thanh toán không dùng tiền mặt trên Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh 

Khánh Hòa (từ ngày 1/9/2019-30/6/2029), số lượng giao dịch chiếm 75% tổng số lượng giao 

dịch kể từ khi MoMo chính thức triển khai tương đương với 1.931/2.569 giao dịch thanh toán 

trực tuyến. Doanh thu chiếm 74,2% doanh thu thanh toán bằng ví điện tử MoMo kể từ khi 

chính thức triển khai tương đương với trên 104 triệu đồng/140 triệu đồng. Đặc biệt, trong giai 

đoạn dịch bệnh Covid-19 (từ tháng 2- 6/2020), số lượng và sản lượng thanh toán bằng ví 

MoMo tăng đột biến, hàng trăm lần so với thời gian trước đó. Bên cạnh đó Trung tâm hành 

chính công của Khánh Hoà đầy đủ dịch vụ để người dân Khánh Hòa có thể trải nghiệm tốt và 

quan trọng hơn là không bị gián đoạn trong hoạt động kinh doanh và hoạt động của đời sống 

thường nhật. 

Nhằm nâng cao hiệu quả thanh toán trực tuyến, ông Nguyễn Bá Diệp đề nghị, Trung tâm Dịch 

vụ hành chính công trực tuyến Khánh Hòa cần bổ sung thêm các dịch vụ để khách hàng 

không chỉ dừng lại ở thanh toán phí mà còn lệ phí và nghĩa vụ tài chính. Cần có cơ chế 

khuyến khích các trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí chấp nhận 

thanh toán không dùng tiền mặt. Mở rộng kết nối kỹ thuật hiện hữu với MoMo để khách hàng 

có thể thanh toán trực tiếp các dịch vụ ngay trên ứng dụng. Xây dựng nút “Dịch vụ công 

Khánh Hòa” ngay trên ví MoMo để tăng tương tác và việc thanh toán được thuận lợi hơn cho 

khách hàng. Tỉnh Khánh Hòa đề xuất với Trung ương về cơ chế thanh toán phí cho các đơn vị 

thanh toán dịch vụ công. 

Khánh Hòa với khoản kinh phí đầu tư khoảng 13 tỷ đồng và thời gian tương đối ngắn, nhưng 

đã xây dựng thành công Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến. Hoàn thành việc kết 

nối tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tất cả các nội dung yêu cầu từ đăng nhập 

một lần, đồng bộ danh mục hồ sơ, đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ, đến thanh toán trực tuyến. 

Hải Nam 



 

Nguồn: Báo điện tử Đảng cộng sản 

Ngày đăng: 06/07/2020 

Mục: Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm xã 

hội 

Hải Phòng: Vận động người dân nhận hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân 

Để thực hiện hiệu quả công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng 

tiền mặt qua hệ thống ngân hàng, BHXH thành phố Hải Phòng sẽ vận động, hướng dẫn 

người dân đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân. 

 

Ảnh minh họa. Nguồn: LHT  

BHXH thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 1384/KH-BHXH về việc “Thực hiện đẩy 

mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp (TCTN) qua 

phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn năm 2020-2025”. 

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh chi trả lương hưu và các chế độ 

BHXH, TCTN qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt và hoàn thành chỉ tiêu 

BHXH Việt Nam giao, năm 2020 là 22%, năm 2021 là 31% số người nhận lương hưu, trợ cấp 

BHXH hàng tháng. 

Để thực hiện hiệu quả công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, TCTN không dùng tiền mặt 

qua hệ thống ngân hàng, BHXH thành phố Hải Phòng sẽ vận động, hướng dẫn những trường 

hợp tăng mới (tỉnh ngoài chuyển đến, nghỉ hưởng các chế độ BHXH hàng tháng) đăng ký 

nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM) ngay khi nộp hồ 

sơ tại cơ quan BHXH. Hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động và người lao động nộp hồ sơ 

nhận chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động – bệnh nghề 

nghiệp một lần, BHXH một lần…qua thẻ ATM, để cơ quan BHXH chuyển tiền trực tiếp về 

tài khoản của người thụ hưởng. 

Đồng thời, tiếp tục phối hợp với cơ quan Bưu điện, Ngân hàng tuyên truyền trên các phương 

tiện thông tin đại chúng để người hưởng hiểu rõ hơn về tiện ích của việc không sử dụng tiền 

mặt. 



BHXH Thành phố thực hiện giao chỉ tiêu đối với từng BHXH các quận, huyện trong việc  

phát triển người hưởng lương hưu, các trợ cấp BHXH qua thẻ ATM sao cho phù hợp với điều 

kiện của từng địa phương. Đây được coi là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua đối với 

BHXH các quận, huyện./. 

Hằng Nguyễn 

 



 

Nguồn: Báo Hà Nội mới 

Ngày đăng: 05/07/2020 
Mục: Xã hội 

Tổ chức phục vụ người cao tuổi tại các thư viện công cộng 

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh, 

thành phố tăng cường hoạt động phục vụ người cao tuổi trong các thư viện công cộng. 

 

Thư viện công cộng các cấp tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phục vụ người cao 

tuổi. Ảnh: Hiền Anh/Báo Tin tức 

Theo đó, các địa phương tiếp tục kiện toàn, củng cố và hiện đại hóa hệ thống thư viện cơ sở, 

tạo điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi tiếp cận, sử dụng và khai thác tài nguyên thông tin 

thư viện phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí. Tùy vào điều kiện thực tế, các thư viện 

bổ sung, tổ chức tài nguyên thông tin, xây dựng các bộ sưu tập, sản phẩm chuyên đề hướng 

đến người cao tuổi; bố trí không gian, phòng đọc, tiện ích thư viện phù hợp; miễn phí hoặc 

giảm phí thẻ bạn đọc, giá dịch vụ thư viện cho người cao tuổi. 

Ngoài ra, các thư viện công cộng hướng dẫn người cao tuổi sử dụng hiệu quả tiện ích thư 

viện, công nghệ hiện đại; tổ chức luân chuyển sách báo, dịch vụ thư viện lưu động tại nhà 

hoặc gửi sách qua bưu điện cho đối tượng này; tạo điều kiện, hướng dẫn họ tham gia quản lý 

và vận hành các phòng đọc, tủ sách cơ sở; tặng tài nguyên thông tin cho các thư viện do người 

cao tuổi thành lập, quản lý… 

 

 


