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Đồng Tháp chuyển giao dịch vụ hành chính công giai đoạn 2 

Ngày 7/11/2018 UBND Đồng Tháp phối hợp với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ 
chức Lễ công bố Quyết định chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2. 

Chuyển giao dịch vụ hành chính công giai đoạn 2 

Theo đó, toàn bộ các thủ tục hành chính tại thị xã Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, Tân Hồng, 
Lai Vung và 23 đơn vị cấp xã của 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ được thực 
hiện tại điểm giao dịch của Bưu điện. 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương giao Quyết định thực hiện các nhiệm vụ, 
dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2 cho Lãnh đạo Bưu điện Đồng Tháp với 

sự chứng kiến của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phạm Anh Tuấn 

Cụ thể, Bộ phận Một cửa thị xã Hồng Ngự có nhiệm vụ tham gia hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả 
kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thông tin. 

Bộ phận Một cửa huyện Hồng Ngự hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các 
thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Văn hoá, Y tế, Nông nghiệp, Đăng ký kinh doanh. 

Bộ phận Một cửa huyện Tân Hồng hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các 
thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Công Thương, Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp, Lao 
động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hoá, Viễn thông, Internet. 



Bộ phận Một cửa huyện Lai Vung hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các 
thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và 
Đào tạo, Văn hóa - Thông tin. 

Bộ phận Một cửa của 23 đơn vị cấp xã thuộc 10 huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ tiếp nhận hồ 
sơ và trả kết quả, hỗ trợ các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, nhận, gửi các thủ 
tục hành chính liên thông, các thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, các thủ tục 
hành chính theo Mô hình Hẹn giờ thực hiện các thủ tục hành chính tại nhà người dân... 

Đối với Bộ phận Một cửa huyện Tam Nông (đơn vị đã thực hiện giai đoạn 1) tham gia hỗ trợ 
tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với các thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh 
vực đang được tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa của huyện. 

Đột phá, sáng tạo cải cách thủ tục hành chính 

Việc chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công sang cho Bưu điện thực hiện không chỉ 
thể hiện tinh thần đổi mới, quyết tâm của cả UBND tỉnh Đồng Tháp cũng như ngành Bưu 
điện trong việc đột phá, sáng tạo cải cách thủ tục hành chính, mà còn tạo thuận lợi cho tổ 
chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính; đồng thời nâng cao hiệu quả của bộ 
máy quản lý hành chính tại địa phương và hoạt động của Bưu điện. 

 

Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phạm Anh Tuấn khẳng định, Bưu điện Việt Nam sẽ triển khai 
nhiệm vụ một cách tốt nhất, đạt hiệu quả cao nhất 

Mô hình triển khai để án chuyển giao nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công tại Đồng Tháp được 
coi là một trong những mô hình mẫu để UBND và Bưu điện các tỉnh, thành phố khác đến 
nghiên cứu triển khai. 

Bưu điện Việt Nam với lợi thế  năng lực, mô hình tổ chức, mạng lưới trên khắp cả nước sẽ là 
đối tác hoàn toàn phù hợp trong việc cung ứng, vận hành hệ thống chính quyền điện tử và 
hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Ngoài ra, để thực 
hiện chính quyền điện tử, sẽ phát sinh hàng loạt các nội dung khác liên quan đến giải pháp 
công nghệ thông tin, kết nối, xây dựng dữ liệu… Do đó, thời gian tới Bưu điện Việt Nam sẽ 
xây dựng phương án và có những đề xuất cụ thể với tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai thực 
hiện. 



 

Điểm cung cấp dịch vụ tại Bưu điện Lai Vung 

 

Người dân đăng ký dịch vụ trả kết quả hồ sơ hành chính qua Bưu điện tại huyện Hồng Ngự 

Trước đó, ngày 01/8/2018, UBND tỉnh Đồng Tháp đã khởi động Đề án và chính thức triển 
khai giai đoạn 1, giao cho Bưu điện tỉnh thực hiện đối với các lĩnh vực và thủ tục hành chính 
tại Trung tâm Kiểm soát Thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công của Tỉnh ở 02 
huyện: Tam Nông, Thanh Bình và 04 xã: Thường Thới Tiền, xã Thường Phước 2 (của huyện 
Hồng Ngự), Tân Long, Tân Thạnh (của huyện Thanh Bình). 

Sau 3 tháng thực hiện giai đoạn 1, 100% thủ tục hành chính được nhân viên Bưu điện tỉnh 
Đồng Tháp tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn cho người dân. Cụ thể, tại Trung tâm Kiểm soát 
Thủ tuch hành chính và Phục vụ Hành chính công và tại bộ phận Một cửa các huyện: Thanh 
Bình, Tam Nông đã tiếp nhận và giải quyết đúng hạn hơn 1.550 hồ sơ và chuyển phát an toàn, 
chính xác tới tận địa chỉ người dân yêu cầu. 

Xuân Thạch 

 



 

Nguồn        : Báo Bình Dương   

Ngày đăng  : 08/11/2018 
Mục: Tin tức  

Thí điểm bố trí nhân viên Bưu điện tại bộ phận “một cửa” của UBND cấp xã thuộc 
UBND thành phố Thủ Dầu Một 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Đề án thí điểm bố trí nhân viên Bưu 
điện tại bộ phận một cửa của UBND cấp xã thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một để thực 
hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) các cấp trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. Theo đó, mục tiêu của đề án là nâng cao chất lượng phục 
vụ các cá nhân, tổ chức khi thực hiện TTHC trên địa bàn tỉnh; tạo điều kiện thuận tiện cho các 
cá nhân, tổ chức trong việc giao dịch với cơ quan giải quyết TTHC khi thực hiện các thủ tục 
từ cấp xã đến cấp tỉnh tại UBND cấp xã, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. 

Đề án thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ tháng 11-2018 đến tháng 6-2019: Bố trí 
nhân viên Bưu điện tại bộ phận một cửa của 5 UBND phường thuộc UBND thành phố Thủ 
Dầu Một là phường Phú Hòa, Phú Lợi, Phú Mỹ, Phú Thọ, Định Hòa để tiếp nhận hồ sơ giải 
quyết TTHC các cấp cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Công tác tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết TTHC thực hiện theo Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 20-6-2017 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết TTHC qua Bưu điện giai đoạn 2017-2020. Giai đoạn 2, từ tháng 6-2019: Sơ kết đánh 
giá kết quả triển khai giai đoạn 1, khắc phục tồn tại (nếu có), phát huy các nhân tố tích cực để 
triển khai đồng loạt việc bố trí nhân viên bưu điện tại bộ phận một cửa của tất cả các UBND 
phường thuộc UBND thành phố Thủ Dầu Một để thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết 
quả giải quyết TTHC các cấp. 

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ban, ngành, Văn phòng 
UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, Bưu điện tỉnh, Báo Bình Dương, Đài Phát 
thanh và Truyền hình Bình Dương, Cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện đề án này. Trong 
quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan 
kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, 
giải quyết. 



 

Nguồn        : Dân trí      
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Hà Nội từng “đòi” lại tên Bưu điện Hà Nội 

UBND TP Hà Nội từng đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao phục dựng lại tên 
tòa nhà “Bưu điện Hà Nội” vì nó gắn liền với lịch sử, các sự kiện quen thuộc khu vực hồ 
Hoàn Kiếm. 

Xin kinh phí sửa đồng hồ Bưu Điện 

Từ tháng 11/2017, Viễn Thông Hà Nội (VNPT Hà Nội) từng có văn bản gửi Thành ủy, 
UBND TP Hà Nội đề cập đến việc sửa chữa thay thế thiết bị của đồng hồ Bưu điện ở 75 Đinh 
Tiên Hoàng (đối diện hồ Hoàn Kiếm). 

Theo VNPT Hà Nội, đồng hồ Bưu điện làm từ năm 1977, đến năm 1978 được đưa vào hoạt 
động. Qua 40 năm hoạt động, đồng hồ Bưu điện bên cạnh hồ Hoàn Kiếm trở nên thân quen 
với người Hà Nội và du khách. 

“Đồng hồ không chỉ có ý nghĩa thuần túy như một chiếc đồng hồ Bưu điện thông thường, mà 
đã trở thành một trong những biểu tượng của Thủ đô Hà Nội”, văn bản của VNPT Hà Nội nêu 
rõ. 

 

Tòa nhà Bưu điện Hà Nội bất ngờ bị "thay tên đổi họ" 

Tuy nhiên, theo thời gian, các bộ phận của đồng hồ dù được bảo dưỡng với những quy trình 
nghiêm ngặt nhưng đã bị xuống cấp. Nhiều bộ phận của đồng hồ đã hư hỏng cần phải được 
sửa chữa thay thế để đảm bảo đồng hồ tiếp tục hoạt động chính xác. 

Do tháp đồng hồ có vị trí quan trọng, nằm cạnh hồ Hoàn Kiếm nên VNPT Hà Nội báo cáo 
Thành ủy, UBND TP Hà Nội mong nhận được ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn việc sửa chữa đảm 
bảo đúng quy định. 

Ngoài ra, VNPT Hà Nội cũng mong Hà Nội xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí cho công 
tác sửa chữa, thay thế thiết bị tháp đồng hồ. Lý do đưa ra đề xuất này vì VNPT Hà Nội biết 
được TP có chương trình hỗ trợ kinh phí bảo tồn cảnh quanh khu vực xung quanh hồ Hoàn 
Kiếm. 

Trước đề xuất trên, vào tháng 3/2018, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội có văn bản báo cáo 
UBND TP nêu ý kiến thống nhất việc sửa chữa thay thế thiết bị đồng hồ Bưu điện để đảm bảo 



hoạt động chính xác. Nhưng phải giữ nguyên kiến trúc bên ngoài của đồng hồ nhằm lưu giữ 
hình ảnh đã có từ lâu trong tâm thức người Hà Nội. 

Thời điểm đó, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng cho biết, việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa thay 
thế thiết bị đồng hồ Bưu điện Hà Nội là chưa đủ cơ sở, lý do không có trong nhiệm vụ chi của 
TP. 

Hai năm không chịu lấy lại tên “Bưu điện Hà Nội” 

Ngoài tòa tháp đồng hồ Bưu điện, cái tên “Bưu điện Hà Nội” cũng rất quen thuộc và gắn liền 
với lịch sử, văn hóa của Thủ đô. Theo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, dù Bưu điện Hà Nội 
được tu sửa và xây dựng mở rộng nhiều lần, nhưng cái tên “Bưu điện Hà Nội” chưa từng thay 
đổi. 

Tuy nhiên, từ năm 2016, người dân TP Hà Nội bất ngờ phát hiện cái tên này bị “khai tử”. 
Ngay thời điểm đó, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, dòng chữ “Bưu điện Hà Nội” đổi 
thành “VNPT Hà Nội” gây dư luận không tốt trong nhân dân. 

 

Cái tên VNPT Hà Nội lạ lẫm với nhiều người dân Thủ đô. (Ảnh: Toàn Vũ) 

Do vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đổi 
lại bằng dòng chữ “Bưu điện Hà Nội” trên tòa Bưu điện như trước đây. 

Tuy nhiên, từ đó đến nay, VNPT Hà Nội vẫn không lấy lại cái tên “Bưu điện Hà Nội” quen 
thuộc. Dòng chữ VNPT Hà Nội chỉ có giá trị đối với doanh nghiệp vẫn nằm dưới đồng hồ 
Bưu điện. 

Vì vậy, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội có văn bản gửi UBND TP Hà Nội cho ý kiến với VNPT 
Hà Nội phục dựng lại biển tên tòa nhà “Bưu điện Hà Nội”. Vì cái tên này đã gắn liền với lịch 
sử, các sự kiện quen thuộc khu vực cảnh quan di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn 
Kiếm và đền Ngọc Sơn. 

Ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng đã ký văn bản gửi VNPT Hà Nội 
với nội dung đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội, trong đó đề cập đến vấn đề 
phục dựng lại biển tên tòa nhà “Bưu điện Hà Nội”. 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội còn giao VNPT Hà Nội thực hiện đúng hướng dẫn của Sở 
Văn hóa Thể thao Hà Nội. 

 



 

Nguồn        : Báo Phú Yên  

Ngày đăng  : 08/11/2018 
Mục: Thời sự    

Mở rộng mạng lưới bưu chính - viễn thông: Đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ  
của người dân 

 

Người dân xã Ea Ly (huyện Sông Hinh) đăng ký dịch vụ ở điểm Bưu điện văn hóa xã - Ảnh: 
ANH KHANG 

Việc mở rộng, phát triển mạng lưới bưu chính, viễn thông luôn được các đơn vị, doanh 
nghiệp chú trọng thực hiện. Công tác này đã góp phần củng cố cơ sở vật chất, nguồn 
lực... nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ bưu chính viễn thông cho người 
dân.  

Đầu tư mạng lưới 

 Theo Sở TT-TT, hiện toàn tỉnh có 19 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông 
với trên 850 điểm giao dịch chính, chưa kể các điểm cung ứng dịch vụ công cộng, đại lý, cửa 
hàng bán lẻ. Doanh thu bưu chính, viễn thông hàng năm luôn đạt mức tăng trưởng khá; riêng 
năm 2018, đến nay doanh thu ước đạt 1.138 tỉ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ. 

Theo Sở TT-TT, phát triển hệ thống bưu chính, viễn thông thống nhất, đồng bộ là giải pháp 
luôn được các ngành, doanh nghiệp ưu tiên đầu tư. Đây là công cụ góp phần cải cách thủ tục 
hành chính, đóng góp tích cực vào sự phát triển xã hội. 

Những năm gần đây, các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn không ngừng xây 
dựng và mở rộng mạng lưới có độ bao phủ rộng khắp trong toàn tỉnh, phát triển nhiều hình 
thức phục vụ như điểm giao dịch, bưu cục, đại lý đa dịch vụ, bưu điện văn hóa xã, cung ứng 
dịch vụ viễn thông công cộng… để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.  

Ông Phạm Văn Ngữ, Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện tỉnh, cho biết: Năm 2018, Bưu điện 
tỉnh khai trương thêm 2 bưu cục mới ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa) và Bình Kiến (TP Tuy 
Hòa). Đơn vị cũng đưa vào hoạt động 2 bưu điện văn hóa xã ở xã Sơn Thành Tây (huyện Tây 
Hòa) và Hòa Định Đông (huyện Phú Hòa), nâng tổng số điểm giao dịch của bưu điện lên 102 
điểm. 

Ngoài ra, đơn vị còn đẩy mạnh xây dựng mạng lưới cộng tác viên, đại lý ở vùng sâu, vùng xa 
của tỉnh, bổ sung nhân lực phục vụ tại điểm bưu điện văn hóa xã; cung ứng các dịch vụ bưu 
chính công ích, hành chính công… Đồng thời, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với Sở TT-TT tập 



huấn nghiệp vụ cho gần 100 nhân viên phụ trách bưu điện văn hóa xã, bưu cục… về nội dung 
cải cách hành chính, quy trình hướng dẫn người dân ứng dụng dịch vụ công trực tuyến.  

Những năm qua, VNPT Phú Yên luôn tích cực đổi mới quản lý sản xuất, kinh doanh, xây 
dựng mạng lưới phục vụ rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Theo ông Bùi Viết Ấn, Giám đốc Trung 
tâm kinh doanh VNPT - Phú Yên, VNPT đã đầu tư cơ sở hạ tầng, mở rộng vùng phủ sóng, 
đổi mới công tác bán hàng, chăm sóc khách hàng. Trong đó, công tác phát triển cơ sở giao 
dịch, điểm bán luôn được đơn vị tích cực triển khai.  

Hiện nay, tại 9 huyện, thị xã, thành phố, VNPT có 10 điểm giao dịch chính và trên 1.000 đại 
lý, điểm bán lẻ cung ứng các sản phẩm dịch vụ viễn thông cho người dân; trong đó, điểm giao 
dịch ở TX Sông Cầu được xây dựng khá khang trang và đưa vào hoạt động cuối tháng 10 vừa 
qua.  

Ở các điểm giao dịch, cửa hàng, đại lý này, người dân có thể đăng ký sử dụng dịch vụ, tiếp 
cận với các sản phẩm, dịch vụ mới; đồng thời được hỗ trợ thực hiện những nhu cầu liên quan 
như thanh toán, tư vấn, cập nhật ứng dụng… 

Còn theo Viettel Phú Yên, với mạng lưới cung ứng dịch vụ rộng, đơn vị đảm bảo phục vụ nhu 
cầu sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông của người dân 120 xã, phường trong toàn tỉnh. Ở 
những xã vùng sâu, vùng xa như Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân) hay Sông Hinh (huyện Sông 
Hinh), doanh nghiệp cũng đã xây dựng được điểm cung cấp dịch vụ để phục vụ bà con. 

Thuận tiện cho người dân  

Theo các địa phương, các điểm giao dịch bưu chính, viễn thông được xây dựng ở vị trí trung 
tâm nên người dân có thể sử dụng dịch vụ dễ dàng, thuận lợi hơn. Điều này không chỉ đáp 
ứng yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn tạo điều kiện phát triển 
kinh tế, xã hội và bộ mặt của địa phương.  

Ông Lâm Duy Dũng, Phó Chủ tịch UBND TX Sông Cầu, cho biết: Tại địa phương, nhu cầu 
sử dụng dịch vụ bưu chính, viễn thông của người dân ngày càng nhiều. Hiện nay, hạ tầng 
mạng lưới phục vụ của các đơn vị cung ứng được tăng cường nên việc tiếp cận các dịch vụ 
bưu chính, viễn thông của người dân, nhất là các xã cách xa trung tâm đã không còn khó khăn 
như trước.  

Địa phương mong muốn các đơn vị triển khai nhiều dịch vụ tiện ích để người dân tiếp cận, 
tiếp tục nâng cao hiệu quả phục vụ, đặc biệt là chú trọng các hình thức hỗ trợ người dân tham 
gia thực hiện thủ tục hành chính công theo xu hướng phát triển công nghệ thông tin trong tình 
hình mới.  

Thực tế, nhu cầu sử dụng các sản phẩm, dịch vụ như điện thoại, internet, truyền hình, giao 
nhận hàng hóa… của người dân ngày càng phổ biến và các điểm giao dịch này đã đáp ứng 
nhu cầu thiết thực cho người dân.  

Bà Trần Thị Trọn ở xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, cho biết: Tôi rất mừng vì xã Ea Ly đã có một 
số điểm cung ứng dịch vụ viễn thông công cộng và điểm bưu điện văn hóa xã. Người dân có 
thể đến cơ sở gần nhất để thực hiện thủ tục hành chính hay đăng ký các dịch vụ bưu chính, 
viễn thông khác mà không phải tốn nhiều chi phí, thời gian đi lại, thủ tục cũng rất đơn giản.  

Theo bà Nguyễn Vũ Xuân Dung, Phó Giám đốc Sở TT-TT, những năm qua, đơn vị đã tăng 
cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển công 
nghệ thông tin; không ngừng chỉ đạo, khuyến khích các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 
đầu tư hạ tầng mạng lưới, đưa mạng thông tin di động đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào 
còn nhiều khó khăn, nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ người dân. 

  



Với việc xây dựng và phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông, mở rộng vùng phủ sóng dịch 
vụ đã đảm bảo khả năng tiếp cận và sử dụng cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người 
dân trong tỉnh.  

Trong những năm tiếp theo, ngành sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các dịch vụ mới là dịch 
vụ hậu cần cho thương mại điện tử, đẩy mạnh ứng dụng bưu chính, viễn thông trong cung ứng 
dịch vụ; tiếp tục tăng cường số điểm cung ứng bưu chính, viễn thông theo quy hoạch phát 
triển bưu chính, viễn thông của tỉnh. 

  



 

Nguồn: Báo ĐT Đảng cộng sản      

Ngày đăng  : 08/11/2018 
Mục: Tin tức  

Tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện còn thấp so với tiềm năng 

Sau hơn 10 năm triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, số đối tượng tham gia năm 
sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện vẫn 
còn thấp so với tiềm năng và mục tiêu đề ra. 

Trong hai ngày 6-7/11, tại TP.Hồ Chí Minh, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội thảo chia sẻ 
kinh nghiệm khai thác và đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu và Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu 
điện Phạm Anh Tuấn đồng chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo còn có đại diện BHXH và Bưu 
điện một số tỉnh, thành phía Nam. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn 
mạnh, sau hơn 10 năm triển khai BHXH tự nguyện, số đối tượng tham gia năm sau cao hơn 
năm trước. Tuy nhiên, hiện nay tỉ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện vẫn còn thấp so với 
tiềm năng và mục tiêu đề ra. 

 

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lê Văn 

Tính đến 30/9/2018, cả nước mới có 189.502 người tham gia, đạt 57,2% kế hoạch được giao. 
Điều này cho thấy, chúng ta chưa thực sự nỗ lực hết mình trong việc vận động người dân. 
Đến nay có tới 48 địa phương giảm đối tượng so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là do 
một số đối tượng tham gia nghỉ hưởng chế độ BHXH hoặc chuyển đối tượng theo quy định; 
người dân chưa hiểu đầy đủ về chính sách, thu nhập còn thấp và không ổn định, nhiều người 
chưa có thói quen tham gia BHXH khi còn trẻ để hưởng lương hưu khi về già, chưa giao chỉ 
tiêu cụ thể cho từng đại lý thu. 

Ông Trần Đình Liệu cho rằng, hiện tại chúng ta có đầy đủ điều kiện để phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện, như: Tinh thần chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết 28-
NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết 102/NQ-CP về việc giao chỉ tiêu phát 
triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện và Nghị quyết 125/NQ-CP về chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28… Về tiềm năng, chúng ta có tới trên 60 triệu 
người trong độ tuổi lao động. Đặc biệt, thời gian qua, nhiệm vụ này cơ bản được các cấp 
chính quyền, ban ngành, đoàn thể ủng hộ… 



Đồng thời, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nêu, từ nay đến hết năm 2018, toàn Ngành 
cần phải phát triển 141.730 người tham gia đây được xem là nhiệm vụ khá khó khăn đối với 
các địa phương. Vì vậy, với kinh nghiệm của một số địa phương làm tốt (Điện Biên, Quảng 
Bình, Cao Bằng, Hải Dương, Thừa Thiên - Huế, Ninh Bình, Phú Yên…), Phó Tổng Giám đốc 
tin tưởng rằng, công tác mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sẽ phát triển xứng 
đáng với tiềm năng. 

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, việc phối hợp với 
ngành BHXH trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện luôn là nhiệm vụ quan 
trọng của ngành Bưu điện. Là một kênh đại lý lớn của ngành BHXH trong việc tuyên truyền, 
vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, thời gian qua, Bưu điện đã tổ chức các hội 
nghị tuyên truyền theo hình thức thương mại ở 20 tỉnh, thành phố. 

Tính đến 26/10/2018, Bưu điện đã tổ chức được 336 hội nghị tuyên truyền về chính sách 
BHXH tự nguyện, qua đó vận động được gần 8.000 người tham gia. Năm 2019, Bưu điện đặt 
mục tiêu tổ chức hơn 8.780 hội nghị tuyên truyền, với kỳ vọng vận động thêm 219.600 người 
tham gia BHXH tự nguyện… 

Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Bưu điện Phạm Anh Tuấn cho biết thêm, bắt đầu từ 1/12/2018, 
Tổng Công ty Bưu điện sẽ triển khai Đề án phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện 
thông qua mô hình tổ chức hội nghị tuyên truyền tại tất cả các tỉnh, thành. Từ 1/1/2019, mỗi 
tuần, Bưu điện sẽ tổ chức một chiến dịch ra quân tại một quận/huyện để tuyên truyền về chính 
sách BHXH tự nguyện… 

Tham luận tại hội thảo, đa số ý kiến cho rằng, những địa phương thực hiện tốt công tác phát 
triển BHXH tự nguyện đều nhận được sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương, 
cũng như sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể. Đặc biệt, đội ngũ nhân viên đại lý thu, 
cộng tác viên ở cơ sở đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tuyên truyền, thuyết phục và 
vận động nhân dân tham gia vào chính sách này. 

Tại Hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố cần 
tăng cường mở rộng, kiểm tra, giám sát hoạt động của các đại lý thu; tập trung đào tạo đội 
ngũ cộng tác viên ngoài Ngành; lựa chọn, xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng 
nhóm đối tượng; niêm yết công khai tên, địa điểm, số điện thoại đại lý thu, nâng cao chất 
lượng phục vụ đối tượng tham gia; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng cho từng đại lý thu cũng 
như đánh giá, khen thưởng kịp thời. 

Ngoài ra, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng yêu cầu, từ nay đến trước ngày 
15/1/2019, BHXH các tỉnh, thành phố phải hoàn thiện chi tiết Đề án phát triển BHXH tự 
nguyện để gửi về BHXH Việt Nam. 

Trước đó, trong 02 ngày 29-30/10, tại tỉnh Thái Nguyên, BHXH Việt Nam cũng đã tổ chức 
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 
nguyện khu vực phía Bắc./. 

 



 

Nguồn: Báo An Giang 

Ngày đăng: 08/11/2018 
Mục: Thời sự            

Chợ Mới đẩy mạnh cải cách hành chính 

Từ địa phương có chỉ số cải cách hành chính (CCHC) xếp hạng 10/11 huyện, thị xã, 
thành phố, Đảng bộ, chính quyền huyện Chợ Mới đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ đưa 
chỉ số CCHC năm 2017 đạt 86,85 điểm, thuộc nhóm “Điều hành tốt”, xếp hạng 4/11 
huyện, thị xã, thành phố. 

 

Khai trương điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận nhà người dân 
tại xã Long Điền A 

Xác định việc thực hiện tốt công tác CCHC là góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 
nên huyện Chợ Mới đã đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, 
“một cửa liên thông”. Một trong những nỗ lực góp phần CCHC đó là việc tiếp nhận và trả kết 
quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận địa chỉ theo yêu cầu của người dân. Bưu điện tỉnh 
phối hợp Bưu điện huyện Chợ Mới khai trương điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ 
tục hành chính đến tận địa chỉ yêu cầu của người dân qua hệ thống bưu điện, tại quán cà phê 
Minh Phát (thuộc ấp Long Định, xã Long Điền A). Đông đảo người dân đã đến tham gia đăng 
ký giải quyết các thủ tục hành chính về cấp đổi giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp và trích lục 
khai sinh làm khai sinh cho trẻ… Tại các Bưu điện văn hóa huyện và các xã, thị trấn cũng tiếp 
nhận giải quyết các thủ tục hành chính: cấp giấy phép kinh doanh, nộp phạt vi phạm giao 
thông, cấp phù hiệu xe ôtô tải... và trả kết quả đến tận nhà dân. Việc tiếp nhận và trả kết quả 
giải quyết thủ tục hành chính đến tận địa chỉ theo yêu cầu của công dân qua hệ thống bưu 
điện. 

Một trong những việc làm được đánh giá cao đó là trưng cầu ý kiến của người dân, để lãnh 
đạo Đảng, chính quyền theo dõi, đánh giá và đề ra biện pháp, kế hoạch cải tiến dịch vụ hành 
chính công. Mới đây, đã  tổ chức trưng cầu ý kiến hơn 50 người dân sống trên địa bàn xã 
Long Điền A về các dịch vụ hành chính công và du lịch. Với hình thức trả lời bằng phiếu, 
người dân được tham khảo về mức độ hài lòng về việc giải quyết công việc và nhận kết quả 
tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; cùng những nhận xét về lĩnh vực tiếp cận 
dịch vụ tại cơ quan hành chính, thủ tục hành chính và thái độ, năng lực phục vụ của công 
chức… 



Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh Trung Bùi Hữu Xuyên cho biết: “Ngoài đáp ứng nhu cầu 
cho người dân đến giao dịch, thực hiện các thủ tục hành chính, UBND xã triển khai cho cán 
bộ, công chức, ban, ngành xã về quy tắc ứng xử; nêu cao tinh thần trách nhiệm và thái độ 
phục vụ nhân dân. Tiếp nhận và trả kết quả trong thời gian ngắn nhất, đúng quy định, đem đến 
sự hài lòng cho người dân khi đến giao dịch. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của xã được 
bố trí ở nơi thuận tiện, với đầy đủ trang thiết bị làm việc. Xã đã thực hiện tốt mô hình phần 
mềm “một cửa” đúng theo quy định. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đạt gần 100%, 
đưa chỉ số CCHC của xã năm 2017 đứng hàng thứ 3 toàn huyện”. Ở xã nông thôn mới Mỹ 
Hiệp xây dựng tủ sách pháp luật ở các ấp để nhân dân có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu các văn 
bản, quy định của pháp luật. Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND xã đặt hộp thư 
góp ý; tiếp nhận, xử lý hồ sơ và trả kết quả nhanh gọn, đúng pháp luật cho người dân, không 
có hồ sơ quá hạn. 

Có mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của huyện Chợ Mới vào sáng thứ 2. Lượng 
người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính khá đông. Tại 
đây, người dân được bố trí ghế ngồi chờ tới lượt giao dịch rất trật tự. Các quy trình, thời gian, 
lệ phí được niêm yết công khai để người dân thuận tiện tra cứu. Cán bộ, công chức có thái độ 
ứng xử và giao tiếp với người dân rất lịch sự, giải thích cặn kẽ cho người dân những vấn đề 
liên quan đến thủ tục. “Thời gian qua, chưa có thông tin phản ánh, phản hồi hay có thái độ 
không hài lòng với bộ phận một cửa”- một cán bộ huyện cho biết. 

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu nhận định: UBND huyện biểu dương các 
cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực phấn đấu góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC 
của huyện. Tuy nhiên, vẫn còn một số tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt điểm tối đa và 
không đạt điểm cần tiếp tục cải thiện, chấn chỉnh. Ban điều hành CCHC huyện Chợ Mới yêu 
cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành huyện, UBND 18 xã, thị trấn duy trì các tiêu chí, 
tiêu chí thành phần đạt điểm tối đa của chỉ số CCHC năm 2017; thực hiện các biện pháp chấn 
chỉnh đối với các tiêu chí không đạt điểm. Giải quyết nhanh chóng nhu cầu chính đáng của 
người dân, hạn chế tối đa kiến nghị, phản ánh. Trả kết quả thủ tục hành chính đúng thời gian; 
xin lỗi đối với các trường hợp trễ hẹn, sai sót; tăng cường kiểm tra dịch vụ công, đối thoại 
trực tiếp với dân và doanh nghiệp... 

Để công tác CCHC đạt kết quả tích cực, hệ thống hành chính hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn, cần có một bộ máy hành chính kiến tạo, gắn bó với nhân dân, 
làm tốt công tác quản lý nhà nước tại địa phương. Đồng thời, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhân dân và các tổ chức đến giao dịch với tinh thần, thái độ tận tâm phục vụ. 

HẠNH CHÂU 
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PTI trao thưởng ô tô Mazda cho khách hàng 

Ngày 7/11/2018, tại Bưu điện Trung tâm Tp. HCM, Tổng công ty CP Bảo hiểm Bưu điện 
(PTI) đã tổ chức lễ trao thưởng cho các khách hàng trúng thưởng giải cao nhất của 
chương trình “Vững tin tay lái – Vững vàng 20” của PTI. Giải đặc biệt là chiếc ô tô mazda 
2 trị giá gần 600 triệu đồng đã được trao cho ông Đặng Trần Quốc – Giám đốc công ty 
TNHH Vận Tải Trần Quốc. 

 

Phát biểu tại lễ trao thưởng, ông Đặng Trần Quốc cho biết: Tôi gắn bó với PTI được 4 -5 năm 
nhưng chưa từng nghĩ sẽ trúng thưởng giải thưởng lớn như vậy. Khi nhận được thông báo 
trúng thưởng tôi rất bất ngờ và hạnh phúc. Tôi mong rằng PTI sẽ phát triển mạnh mẽ để 
chúng tôi tiếp tục được sử dụng những sản phẩm dịch vụ tốt nhất. 

Chương trình “Vững tin tay lái – Vững vàng 20” được PTI tổ chức từ ngày 4/7/2018 -
30/9/2018 nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập. Chương trình đã thu hút được hơn 50.000 
khách hàng tham gia trên phạm vi toàn quốc. Sau 3 đợt quay số, PTI đã tổ chức trao thưởng 
cho 285 khách hàng may mắn trúng thưởng các giải thưởng giá trị của chương trình. 

Đặc biệt, PTI cũng sẽ trích 10.000 đồng/ mỗi khách hàng để triển khai các hoạt động an toàn 
giao thông. Ngày 12/10/2018, PTI đã đồng hành cùng Ủy ban An toàn Giao thông, tạp chí 
Cảnh sát Nhân dân tổ chức chương trình “Vì một xã hội an toàn giao thông 2018” tại Học 
viện Cảnh sát nhân dân. Chương trình được triển khai với chủ đề “Câu chuyện của tôi - Bài 
học của bạn” nhằm giúp nâng cao nhận thức cho sinh viên về nguy cơ của việc lái xe sau khi 
uống rượu bia và truyền tải thông “Sống chủ động” của Bảo hiểm PTI. 



 

Ông Cao Bá Huy - PTGĐ PTI và bà Nguyễn Thị Thu Vân - HĐ Bưu điện TP HCM trao giải 
đặc biệt là ô tô mazda 2 cho KH trúng giải 

Là doanh nghiệp đứng thứ 2 về thị phần bảo hiểm xe cơ giới, PTI đang đầu tư mạnh mẽ vào 
công nghệ thông tin để đem đến những trải nghiệm cho khách hàng, trong đó, đặc biệt tập 
trung vào việc đơn giản và minh bạch hóa quy trình bồi thường. Khách hàng sẽ thường xuyên 
được cập nhật đầy đủ các thông tin của các khâu bồi thường nhằm đem lại sự chủ động cao 
nhất cho khách hàng. 

 


